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 ióØªdG ∂∏ªdG ádÓéd á«eÉ°ùdG äÉ¡«Lƒà∏d Gò«ØæJ
 º¡bRQ  QOÉ°üe  ≈∏Y  á¶aÉëªdGh  øjOÉ«°üdG  ájÉªëH
 ßaÉëe áØ«∏N ∫BG  øªMôdGóÑY øH ΩÉ°ûg ï«°ûdG  ΩÉb
 IóYÉ°ùªdGh  ºYódG  ºjó≤àH  ¢ùeCG  áª°UÉ©dG  á¶aÉëe
 ¢UôM  QÉ`̀WEG  »a  ,øjOÉ«°ü∏d  ¬àdÓL  É¡H  ô`̀eCG  »àdG
 óbh .ø«æWGƒªdG πμd áªjôc IÉ«M ô«aƒJ ≈∏Y ¬àdÓL
 Iô°†M  äÉ«ëJ  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  áª°UÉ©dG  ßaÉëe  π≤f
 ¬àdÓL ¿CG  Éë°Vƒe ,ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 ,ø««æjôëÑdG øjOÉ«°üdG ´É°VhCG Öãc øe ™HÉàj ¿Éc
 ¿ƒ©dG  ój  óªH  ¬àdÓL  ¬Lh  PEG  ,º¡JÉfÉ©e  ¢ùª∏àjh

.ºgô°SC’h º¡d IóYÉ°ùªdGh
 ºμd  ¬àdÓL  IóYÉ°ùe  Ωó`̀bCG  ¿CG  »æaô°ûj{  :∫É`̀bh
 ¬d  ºà°Vô©J  Éeh  ìOÉa  Qô°V  øe  ºμH  ≥ëd  Ée  ô«¶f
 øe  ºμHQGƒ≤d  IQOÉ°üeh  ¢ùÑMh  ºμbGRQC’  ™£b  øe
 ºμbGRQCÉH ¢SÉ°ùªdG ≈dEG iOCG Ée ,ájô£≤dG äÉ¡édG πÑb

.zºμà°û«©eh

 QÉÑNCG{`d  øjOÉ«°üdG  øe  OóY  Üô`̀YCG  º¡ÑfÉL  øe
 ióØªdG ∂∏ªdG ádÓéd ºgôjó≤Jh ºgôμ°T øY zè«∏îdG
 ,AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh
 π«dòJh  º¡fhDƒ°T  á©HÉàe  ≈∏Y  ºFGódG  ¢UôëdG  ≈∏Y
 ô`̀jRƒ`̀d ø`̀jQó`̀≤`̀e ,É`̀¡`̀fƒ`̀¡`̀LGƒ`̀j »`̀à`̀dG ÜÉ`̀©`̀°`̀ü`̀dG π`̀c
 »àdG äÓμ°ûªdG áédÉ©ªH ¬eÉªàgGh ¬àjÉYQ á«∏NGódG
 GhócCGh  ,á«Ø°ù©àdG  äGAGôLE’G  AGôL  É¡d  ¿ƒ°Vô©àj
 ,»æjôëH  πμd  ÜCG  ¬àdÓL  ¿CG  ócDƒJ  Iƒ£îdG  ∂∏J  ¿CG

.∫hCÉH ’hCG É¡©HÉàjh º¡∏cÉ°ûe ¢û«©j
 ¿CG á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀Ø`̀dG ø``̀e Oó```̀Y ó````cCG É`̀ª`̀c
 ¥ƒ≤M ƒª°S ócDƒJ IQÉëÑdG ºYóH á«μ∏ªdG äÉ¡«LƒàdG
 ,øWGƒªdG áeGôc ßØMh øjôëÑdG áμ∏ªe »a ¿É°ùfE’G
 ´É`̀°`̀VhC’G  áédÉ©e  ºLôàj  »eÉ°ùdG  ¬«LƒàdG  ¿CGh
 ájQhô°†dGh  á«°SÉ°SC’G  ájOÉ°üàb’Gh  á«YÉªàL’G

.áeGôμH ¢û«©∏d øWGƒª∏d
(5¢U π«°UÉØàdG)
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∂`∏`ªdG á`dÓ`L Gô`μ`°T :¿hOÉ`«```°ü`dG

 ôjRh  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  ócCG
 â©°Vh  øjôëÑdG  ¿CG  »æWƒdG  OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG
 É«°SÉ°SCG  Éaóg  …ô°ûÑdG  ô°üæ©dG  »`̀a  QÉªãà°S’G
 ≈∏Y  â°UôMh  ,ájƒªæàdG  É¡££Nh  É¡éeGôH  πμd
 áëFÉL  É¡à°Vôa  »`̀à`̀dG  äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG  π`̀c  á`̀¡`̀LGƒ`̀e
 ¿RGƒàdG  ≥≤ëj ÉªH  (19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc ¢Shô«a
 ºYOh  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d  áeÉ©dG  áë°üdG  ø«H
 äGAGôLEG  øe √PÉîJG  ºJ  Ée  ≈dEG  Gô«°ûe ,OÉ°üàb’G
 âª¡°SCG  á«bÉÑà°SG  á`̀«`̀FÉ`̀bh  ô`̀«`̀HGó`̀Jh  á`̀jRGô`̀à`̀MG
 ø«æWGƒªdG  á`̀eÓ`̀°`̀Sh  áë°U  ≈`̀∏`̀Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀dG  »`̀ a
 …òdG »°VGôàa’G ´ÉªàL’G ∫ÓN ∫Ébh .ø«ª«≤ªdGh
 ∫ÉªdG ¢SCGQ »a QÉªãà°S’G ∫ƒM »dhódG ∂æÑdG √ó≤Y
-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL ô°üY »a …ô°ûÑdG
 ÉëLÉf  ÉLPƒªfCG  â©æ°U  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿EG  (19

 ±ó¡J äÉ«é«JGôà°SGh èeGôH ≥ah áëFÉédG IQGOE’
 â≤≤M  É¡fCG  Éªc  ,»æWƒdG  OÉ°üàb’G  õ«ØëJ  ≈`̀ dEG
 á«ë°U  ájÉYQ  øe  ¬eó≤J  Ée  πX  »a  Gõ«ªàe  kAGOCG
 ™ÑàJh  ¢üëa  ø`̀e  äÉ``̀«``̀dB’G  π`̀c  â∏ª°T  á«fÉée
 ÉfhQƒc ¢Shô«Ød OÉ°†ªdG º«©£àdG ô«aƒJh êÓYh
 º«©£àdG  äÉYôL  ´ƒªée  ≠∏H  PEG  ,(19-ó`̀«`̀aƒ`̀c)
 áeó≤ªdG  (19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  OÉ°†ªdG
 áYôL  ∞dCG  800  øe  ôãcCG  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d

.á©°SGh á«ªdÉY IOÉ°TEG ∫ÉæJ É¡∏©L Ée ,¿B’G ≈àM
 á«ªbôdG  á«àëàdG  á«æÑdG  ¿CG  ≈dEG  ôjRƒdG  √ƒfh
 áàa’ IQƒ°üH â°ùμ©fG øjôëÑdG áμ∏ªe »a IóFGôdG
 á«dÉªdG  äÉeóî∏d  »ªbôdG  ∫ƒëàdG  ™jô°ùJ  ≈∏Y

.áëFÉédG Iôàa ∫ÓN ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dGh
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 ƒ`̀ª`̀ °`̀ ù`̀ dG Ö```MÉ```°```U ô```````̀eCG
 óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 ¢ù«FQ  ó`̀¡`̀©`̀dG  »``̀dh  áØ«∏N  ∫BG
 áØYÉ°†ªH  AGQRƒ`````̀ dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 äGó``̀YÉ``̀°``̀ù``̀ª``̀dG äÉ`̀ °`̀ü`̀ °`̀ü`̀î`̀e
 ±ô`̀°`̀ü`̀J »``̀à``̀dG á``̀«``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’G
 »YÉªàL’G  ¿Éª°†dG  »≤ëà°ùªd
 ábÉYE’G  äÉ°ü°üîe »≤ëà°ùeh
 ¬```̀Lhh ,¿É``̀ °``̀†``̀ eQ ô`̀¡`̀ °`̀T »```̀a
 á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh  √ƒª°S
 ±ô°U  Iô°TÉÑªH  á«YÉªàL’G
 É°UôM  ∂dPh  äÉ≤ëà°ùªdG  √òg
 á«°û«©ªdG  AÉÑYC’G  ∞«ØîJ  ≈∏Y
 »a  πNódG  IOhóëe  ô°SC’G  øY

.¿É°†eQ ô¡°T äÉÑ∏£àe πX
 ¢``̀SDhô``̀J ∫Ó```̀N ∂```̀ dP AÉ```̀L
 »YƒÑ°SC’G  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  √ƒª°S
 ó≤Y  …ò```̀dG  AGQRƒ`````̀dG  ¢ù∏éªd

.ó©oH øY ¢ùeCG ìÉÑ°U
 ¬fCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ó`̀cCGh
 AÉæHCG øe ™«ªédG Oƒ¡L ∞JÉμàH
 ≥≤ëàà°S  ø«ª«≤ªdGh  ø`̀Wƒ`̀dG
 á`̀Yƒ`̀°`̀Vƒ`̀ª`̀dG §`̀£`̀î`̀dG äÉ``̀jÉ``̀Z
 ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ™e  πeÉ©à∏d
 á∏MôªdG  ±óg  ¿CG  ≈∏Y  GOó°ûe
 äÉ«aƒdG OóY π«∏≤J ƒg áeOÉ≤dG
 Ö`̀∏`̀£`̀à`̀J »```̀ à```̀ dG ä’É``````ë``````dGh
 øe  ≈Ø°ûà°ùªdG  ≈``̀dEG  ∫ƒ`̀Nó`̀dG
 øe ∂dPh ,¢Shô«ØdG äÉØYÉ°†e

 º«©£àdG  òNCÉH  IQOÉÑªdG  ∫Ó`̀N
 äGAGô``̀LE’É``̀H ΩÉ`̀à`̀dG ΩGõ``̀à``̀d’Gh
 ,á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh ájRGôàM’G
 »YƒdG IQhô°V ¢ù∏éªdG G kócDƒe
 á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG √ò```̀g äÉ`̀«`̀°`̀†`̀à`̀≤`̀ª`̀H
 ¢Shô«a  á¡LGƒe  »`̀a  á≤«bódG
 ìhQ  ø`̀e  ¬Ñ∏£àJ  É`̀eh  É`̀fhQƒ`̀c
 Oô``a π```c ∑GQOEÉ````````H á``̀dhDƒ``̀°``̀ù``̀e
 OÉ©HE’  ¬JÉeGõàdGh  ¬JÉ«dhDƒ°ùe

.ô£îdG øY ™ªàéªdG
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ¢``̀Vô``̀©``̀à``̀°``̀SGh
 OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ôjRh Iôcòe
 ô``jô``≤``à``dG ¿CÉ```̀°```̀û```̀H »```̀æ```̀Wƒ```̀dG
 áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G

 …ò`̀dG  ,2020  ΩÉ`̀©`̀d  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 »∏ëªdG  èJÉædG  QGô≤à°SG  ô¡XCG
 ΩÉ`̀Y ø``e ™``̀HGô``̀dG ™``Hô``dG ∫Ó``̀N
 ådÉãdG  ™HôdÉH  áfQÉ≤e  2020
 ƒªf  áé«àf  ¬°ùØf  ΩÉ`̀ ©`̀ dG  ø`̀e
 ô«Z  »dÉªLE’G  »∏ëªdG  èJÉædG
 áé«àfh ,%3^3 áÑ°ùæH  »£ØædG
 ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  áeõëdG
 ájOÉ°üàb’G  á£°ûfC’G  IOƒ``̀Yh
 á«æWƒdG  á`̀∏`̀ª`̀ë`̀dG  ™`̀e  É`̀æ`̀eGõ`̀J
 º`̀YO  »``̀a  É``̀ ª``̀gQhOh  º«©£à∏d

.OÉ°üàb’G á∏éY
(2¢U π«°UÉØàdG)

 »a  ,ø«°ùëdG  øH  IõªM ô«eC’G  ≥HÉ°ùdG  ¿OQC’G  ó¡Y  »dh ó¡©J
 ócDƒ«d ,√ó¡Y »dhh OÓÑdG ∂∏ªd A’ƒdÉH ,ø«æKE’G ¢ùeCG É¡©bh ádÉ°SQ

.ø««°VÉªdG ø«eƒ«dG ø««fOQC’G â∏¨°T »àdG áeRC’G AÉ¡àfG ∂dòH
 ∂∏ªdG Qôb  ¿CG  ó`̀©`̀H{  :»```̀ fOQC’G  »μ∏ªdG  ¿Gƒ`̀jó`̀∏`̀d  ¿É`̀«`̀H  ∫É``̀bh
 »a ø«°ùëdG øH IõªM ô«eC’G ´ƒ°Vƒe ™e πeÉ©àdG »fÉãdG ¬∏dGóÑY
 ,á«ª°TÉ¡dG  Iô°SC’G  QÉWEG  øª°V ø««°VÉªdG  ø«eƒ«dG  äGQƒ£J Aƒ°V
 π°UGƒJ  ,∫ÓW  øH  ø°ùëdG  ô«eC’G  Éª¡ªY   ≈dEG  QÉ°ùªdG  Gòg  πchCGh
 Iô°SC’G è¡æH Ωõà∏j ¬fCG  ócCG  …òdG ,IõªM ô«eC’G ™e ø°ùëdG ô«eC’G

.zø°ùëdG ô«eC’G ≈dEG ∂∏ªdG ¬∏chCG …òdG QÉ°ùªdGh ,á«ª°TÉ¡dG
 ø«H »°ùØf ™°VCG{ :IõªM ô«eC’G É¡©bh »àdG ádÉ°SôdG »a AÉLh
 OGó`̀LC’Gh  AÉ`̀HB’G  ó¡Y  ≈∏Y  »≤HCÉ°S  »æfCG  GócDƒe  ,∂∏ªdG  ádÓL  …ój
 º¡àdÉ°SQh  º¡Jô«°ùªd  É°ü∏îe  º`̀¡`̀HQO  ≈∏Y  GôFÉ°S  º`̀¡`̀KQE’  É«ah
 á«ª°TÉ¡dG  á`̀ «`̀ fOQC’G  áμ∏ªªdG  Qƒà°SóH  Éeõà∏eh  ∂∏ªdG  ádÓédh

.zGóæ°Sh ÉfƒY √ó¡Y »dhh ∂∏ªdG ádÓéd ÉehO ¿ƒcCÉ°Sh .Iõjõ©dG
(8¢U π«°UÉØàdG)

ÉfhQƒc á``ëFÉL IQGOE’ É``ëLÉf ÉLPƒªfCG â©æ``°U ø``jôëÑdG :á``«dÉªdG ô``jRh

á«YÉªàL’G äGóYÉ°ùªdG äÉ°ü°üîe áØYÉ°†e
 ∫hDƒ`̀ °`̀ ù`̀ e Oô```̀a π``̀c :AGQRƒ```````̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG ø```̀Y ô``̀£``̀î``̀dG OÉ```̀ ©```̀ HEG ø```̀Y

 É¡«a  ó`̀¡`̀©`̀à`̀j  á`̀ dÉ`̀ °`̀ SQ  ™``bƒ``j  Iõ``ª``M  ô``̀ «``̀ eC’G
√ó`̀¡`̀Y »````̀dhh »``````̀ fOQC’G π`̀ gÉ`̀ ©`̀ ∏`̀ d A’ƒ```dÉ```H

.∂∏ªdG ádÓL |

.AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S |

.»fOQC’G πgÉ©dG |

 ±ÉaR π``ØM º``«¶æàH ø``«ª¡àªdG ¢``ùÑM
á```jRGô`à`M’G äGAGô```LE’G Gƒ```Ø`dÉ`N

 äGQGRƒ````dG á`̀HÉ`̀«`̀f ¢`̀ù`̀«`̀FQ ìô`̀°`̀U
 áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ¿CÉ`̀H  áeÉ©dG  äÉ¡édGh
 á`̀Wô`̀°`̀T á``̀jô``̀jó``̀e ø```e É``̀ZÓ``̀H â`̀≤`̀∏`̀ J
 ∫hGó`̀J  √OÉ`̀Ø`̀e  á«HƒæédG  á¶aÉëªdG
 ™ªéJ  ¬``«``a  ô`̀¡`̀¶`̀j  Qƒ``°``ü``e  ™`̀£`̀≤`̀e
 É°üî°T  ø«KÓK  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  ø`̀e  ∞`̀dDƒ`̀e
 ≥jô£dÉH  êGhR  áÑ°SÉæªH  ∫ÉØàMG  »a
 »a á«æμ°ùdG AÉ«MC’G óMCÉH ∂dPh ,ΩÉ©dG
 ΩGõàd’G ¿hO øe á«HƒæédG á¶aÉëªdG
 QÉ°ûàfG  ™æªd  ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH

.ÉfhQƒc ¢Shô«a
 á`̀eÉ`̀©`̀dG á`̀ HÉ`̀ «`̀ æ`̀ dG äô``̀°``̀TÉ``̀H ó```̀bh  

 ;ÆÓÑdG OhQh Qƒa ≥«≤ëàdG äGAGôLEG
 âÑK  ø`̀ª`̀e  ø«ª¡àe  â`̀Hƒ`̀é`̀à`̀°`̀SG  PEG
 äô`̀eCGh  ,™ªéàdG  ∂dP  »a  Éª¡cGôà°TG
 áeP  ≈∏Y  Éª¡°ùÑëH  á`̀eÉ`̀©`̀dG  áHÉ«ædG
 äÉjôëJ  áHÉ«ædG  âÑ∏Wh  ≥«≤ëàdG
 ø«cQÉ°ûªdG  »`̀bÉ`̀H  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  á`̀Wô`̀°`̀û`̀dG
 á`̀ª`̀cÉ`̀ë`̀ª`̀dG ≈```̀ dEG º`̀¡`̀ à`̀ dÉ`̀ME’ Gó`̀«`̀¡`̀ª`̀J

.á«FÉæédG
 É¡fCG  ≈`̀dEG  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  âgƒfh  
 á«fƒfÉ≤dG  äGAGôLE’G πc òîàJ ±ƒ°S

.äÉØdÉîªdG ∂∏àd …ó°üà∏d áYOGôdG

 ∂æH π°†aCG IõFÉéH √Rƒa óëàªdG »∏gC’G ∂æÑdG ø∏YCG
 ¢ùfÉæjÉa  ∫ÉHƒ∏Z  á∏ée  øe  2021  ΩÉ©d  øjôëÑdG  »a
 IôªdG »gh ,á«dÉªdG äÉeóîdG ∫Éée »a IóFGôdG á«ªdÉ©dG
 √ò¡H ∂æÑdG É¡«a RƒØj »àdG »dGƒàdG ≈∏Y Iô°ûY á°SOÉ°ùdG

.ábƒeôªdG á∏éªdG øe IõFÉédG
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ¿Éªã©dG  õjõ©dGóÑY  π©°ûe  ∫É`̀ bh
 óëàªdG »∏gC’G ∂æÑdG iôf ¿CG Éæd ±ô°ûd ¬fEG :∂æÑdG IQGOEG
 πÑb øe áμ∏ªªdG »a ∂æH π°†aCG Ö≤d ôªà°ùe πμ°ûH Rƒëj
 ≈∏Y  GógÉ°T  Gòg  ó©jh  ,¢ùfÉæjÉa  ∫ÉHƒ∏Z  áfÉμªH  á∏ée
 ióe ≈∏Y ∂æÑ∏d  õ«ªàªdG  πé°ùdGh …ƒ≤dG  »dÉªdG  AGOC’G

.á«°VÉªdG äGƒæ°ùdG
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 IõFÉé`H  Rƒ```Ø`j  zó`ë`à`ª`dG  »```∏`gC’G{
2021 ΩÉ©d ø``jôëÑdG »a ∂æH π``°†aCG

.¿Éªã©dG π©°ûe |

:¢SÉÑY ∫Gƒf âÑàc
 OGƒªdG  QÉéJ  øe  105  »dGƒM  ¢ùeCG  ™bh
 Ωó©H  É¡ÑLƒªH ¿hó¡©àj  á≤«Kh ≈∏Y á«FGò¨dG
 øe  ∑QÉÑªdG  ¿É°†eQ  ô¡°T  ∫ÓN  QÉ©°SC’G  ™aQ
 Ihô`̀ã`̀dG  áæéd  ¬àª¶f  …ò``̀dG  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  ∫Ó`̀N
 ™e  øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaô¨H  á«FGò¨dG
 á«FGô°ûdG  Iƒ≤dG  ºYO  ≈dEG  ±ó¡j  …òdG  ,QÉéàdG
 ¥ƒ°ùdG  »a  QÉ©°SC’G  QGô≤à°SG  ≈∏Y  ®ÉØëdGh

.ø«μ∏¡à°ùªdG ¥ƒ≤M ≈∏Y ®ÉØëdG ÖfÉL ≈dEG
 ¢`̀ù`̀«`̀FQ ø``̀ «``̀ eC’G ó``dÉ``N ó````cCG ¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø``̀e
 ¥Gƒ°SC’G  ¿CG  áaô¨dÉH  á«FGò¨dG  IhôãdG  áæéd
 äÉeõ∏à°ùªdG ™«ªL äôah ájQÉéàdG õcGôªdGh
 ±Gô°TEÉH á«ª«¶æJ äGAGôLEG §°Sh á«fÉ°†eôdG

 øe ¿CG ≈dEG Gô«°ûe ,áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh
 1700  Égô«aƒJ  ºJ  »àdG  á«FGò¨dG  OGƒªdG  ºgCG
 ,ôμ°ùdG øe øW 1900h ïÑ£dG äƒjR øe øW
 ó≤a  ¬cGƒØdGh  äGhGô°†îdG  ≈dEG  áÑ°ùædÉH  ÉeCG
 πjôHCG  ô¡°T  øe  ∫hC’G  ´ƒÑ°SC’G  øe  GAó`̀H  ºJ
 ™bƒàªdG  Ö∏£dG  ºéMh  Ö°SÉæàj  Ée  OGô«à°SG

.É«eƒj øW 3500 øe ôãcCG ≈dEG π°üj …òdG
 ôKDƒJ ºd ¢ùjƒ°ùdG IÉæb áKOÉM ¿CG ±É°VCGh
 ¿É°†eQ  ô¡°ûd  á«FGò¨dG  OGƒ`̀ª`̀dG  ô`̀aGƒ`̀J  ≈∏Y
 »Øμj Éfhõîe ∂∏ªJ øjôëÑdG ¿CG ∂dP ;∑QÉÑªdG
 øeh ,™∏°ùdG ´GƒfCG  ™«ªéd ô¡°TCG  4 ≈dEG  3 øe
 ´GƒfCG  ™«ªL »a ¢ü≤f  …CG  ∑Éæg ¿ƒμj  ød  ºK

.»∏ëªdG ¥ƒ°ùdG »a á«FGò¨dG OGƒªdG
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

¿É°†eQ »a QÉ©°SC’G ™aQ Ωó©H ¿hó¡©àj ájòZCG QÉéJ 105
.á«dÉªdG ôjRh |

 Rõ`̀©`̀J äÓ``jó``©``J ô`̀ ≤`̀ j AGQRƒ``````̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
…CGô`````̀ dG ø```̀Y ô``̀ ë``̀ dG ô`̀ «`̀ Ñ`̀ ©`̀ à`̀ dG äÉ````«````dBG
(7¢U π«°UÉØàdG)

 ∫BG  óªM  ø`̀H  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ó``̀cCG
 á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ∂∏ªdG ádÓL πãªe áØ«∏N
 øe  áμ∏ªªdG  ¬«dƒJ  É`̀e  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ``°``Th
 »a  É¡JÉbÓY  ôjƒ£J  á∏°UGƒe  »`̀a  ΩÉªàgG
 á≤jó°üdG É«Hô°U ájQƒ¡ªL ™e Ió©°UC’G πc
 øjó∏Ñ∏d  ácôà°ûªdG  äÉ©∏£àdG  ≥≤ëj  ÉªH

.ø«≤jó°üdG
 ¢ù«FôdG  áeÉîa  ¬FÉ≤d  ∫Ó`̀N  ∂`̀ dP  AÉ`̀L
 IQÉjõdG ∫ÓN ¢ûà«°ûJƒa Qóæ°ùμdCG »Hô°üdG
 ájQƒ¡ªéd  √ƒª°S  É¡H  Ωƒ≤j  »àdG  á«ª°SôdG

.á≤jó°üdG É«Hô°U
 óªM ø``H ô`̀°`̀UÉ`̀f ï`̀«`̀°`̀û`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀S π`̀≤`̀ fh
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ôjó≤Jh  äÉ«ëJ
 OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
 ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh  ióØªdG
 ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S

 Qóæ°ùμdCG ¢ù«FôdG áeÉîa ≈dEG AGQRƒdG ¢ù∏ée
 É«Hô°U  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ¢`̀û`̀à`̀«`̀°`̀û`̀Jƒ`̀a
 ÖMÉ°U  Iô°†M  ¿EG  √ƒª°S  ∫Ébh  .á≤jó°üdG
 ájƒb  äÉ`̀bÓ`̀Y  AÉ`̀æ`̀H  ≈∏Y  ¢üjôM  ádÓédG
 á≤jó°üdG  É«Hô°U  ájQƒ¡ªL  ™e  á£HGôàeh
 ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG §Hôj Ée ≈dEG ô¶ædÉH ∂dPh
 ™∏£Jh  ácôà°ûe  º°SGƒbh  áÑ«W  äÉbÓY  øe
 »a  É¡H  AÉ``≤``JQ’Gh  Égõjõ©J  ≈``̀dEG  øjó∏ÑdG
 ΩÉ©dG  ídÉ°üdG  ≥≤ëj  ÉªH  ä’ÉéªdG  ∞∏àîe
 Oƒ¡édG ≈dEG áaÉ°VEG ,ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG Óμd
 »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U É¡H Ωƒ≤j »àdG IRQÉÑdG
 ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
 äÉbÓ©dG  á«ªæJ  »a  AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 É¡æe ,á≤jó°üdG ∫hódGh øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H

.á≤jó°üdG É«Hô°U ájQƒ¡ªL
(4¢U π«°UÉØàdG)

É«Hô``°U ™e äÉbÓ©dG ô``jƒ£àH »``æjôëH ΩÉ``ªàgG :ó``ªM ø``H ô``°UÉf

.á«Hô°üdG ΩÓYE’G πFÉ°Sh ™e Éª¡FÉ≤d ∫ÓN »Hô°üdG ¢ù«FôdGh óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S |
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 »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢SCGQ
 áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S  ô«eC’G
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢``̀ù``̀«``̀FQ ó``̀¡``̀©``̀dG »````̀dh
 …OÉ`̀«`̀à`̀Y’G ´É`̀ª`̀à`̀L’G AGQRƒ````̀dG
 …òdG AGQRƒdG ¢ù∏éªd »YƒÑ°SC’G

.ó©oH øY ¢ùeCG ìÉÑ°U ó≤Y
 √ƒf  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  π¡à°ùe  »`̀a
 ¬«∏Y  ó``̀cCG  ÉªH  AGQRƒ```̀ dG  ¢ù∏ée
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM
 ±ƒ``̀bh ¿CÉ`̀ °`̀û`̀H ió`̀Ø`̀ª`̀ dG OÓ``̀Ñ``̀dG
 É``̀gó``̀«``̀jCÉ``̀Jh ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e
 √òîàj Ée πμd  áeÉàdG  É¡JófÉ°ùeh
 ÖMÉ°U  IOÉ«≤H  ≥«≤°ûdG  ¿OQC’G
 øHG »fÉãdG ¬∏dGóÑY ∂∏ªdG ádÓédG
 äGAGô`̀LEGh  äGQGôb  øe  ø«°ùëdG
 ¿OQC’G  ø`````eCG  Oó``̀¡``̀j  É```e  √É``̀é``̀J
 Iƒb  ¢ùμ©j  …òdGh  ,√QGô≤à°SGh
 øjó∏ÑdG  ø«H  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  áfÉàeh
 G kOó°ûe  ,ø«≤«≤°ûdG  ø«Ñ©°ûdGh
 äÉ`̀bÓ`̀©`̀ dG  ¿CG  ≈`̀ ∏`̀ Y  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG
 áμ∏ªªdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H
 á`̀≤`̀«`̀Kh á`̀«`̀ª`̀ °`̀TÉ`̀¡`̀ dG á````̀«````̀fOQC’G
 QGô≤à°SGh  ø``̀eCG  ¿CGh  á`̀î`̀°`̀SGQh
 ƒg  á«ª°TÉ¡dG  á`̀«`̀fOQC’G  áμ∏ªªdG
 QGô≤à°SGh øeCG øe CGõéàj ’ AõL

.øjôëÑdG áμ∏ªe
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ócCG ∂dP ó©H
 øe  ™«ªédG  Oƒ¡L  ∞JÉμàH  ¬`̀ fCG
 ≥≤ëàà°S ø«ª«≤ªdGh øWƒdG AÉæHCG
 á`̀Yƒ`̀°`̀Vƒ`̀ª`̀dG §`̀£`̀î`̀ dG äÉ``̀ jÉ``̀Z
 ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  ™`̀e  πeÉ©à∏d
 á∏MôªdG  ±ó`̀g  ¿CG  ≈∏Y  kGOó`̀°`̀û`̀e
 äÉ«aƒdG  OóY  π«∏≤J  ƒg  áeOÉ≤dG
 ∫ƒNódG  Ö∏£àJ  »àdG  ä’ÉëdGh
 äÉØYÉ°†e  øe  ≈Ø°ûà°ùªdG  ≈`̀ dEG
 ∫Ó``N ø```e ∂`````dPh ,¢``̀Shô``̀«``̀Ø``̀dG
 ΩGõàd’Gh º«©£àdG òNCÉH IQOÉÑªdG
 á`̀jRGô`̀à`̀M’G äGAGô``̀LE’É``̀H ΩÉ`̀à`̀dG
 G kó``̀cDƒ``̀e .á`̀ «`̀ FÉ`̀ bƒ`̀ dG ô`̀ «`̀ HGó`̀ à`̀ dGh
 »YƒdG  IQhô`̀°`̀V  ≈∏Y  ¢ù∏éªdG
 á≤«bódG á∏MôªdG √òg äÉ«°†à≤ªH
 Éeh ÉfhQƒc ¢Shô«a á¡LGƒe »a
 ∑GQOEÉH ádhDƒ°ùe ìhQ øe ¬Ñ∏£àJ
 ¬JÉeGõàdGh  ¬JÉ«dhDƒ°ùªH  Oôa  πc

.ô£îdG øY ™ªàéªdG OÉ©HE’
 AGQRƒ````̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e √ƒ```̀f º``̀K
 ¿hÉ©àdÉH á«∏NGódG IQGRh Oƒ¡éH

 õjõ©J  »`̀a  áë°üdG  IQGRh  ™`̀e
 ø«∏eÉ©dGh A’õædG áeÓ°Sh áë°U
 π«gCÉàdGh  ìÓ`̀ °`̀UE’G  õ`̀cGô`̀e  »`̀a
 á«ë°U  á``̀jÉ``̀YQh  äÉ``eó``N  ≥``̀ah
 á«FÉbh  ä’ƒcƒJhôHh  IQƒ£àe
 á`̀eÓ`̀°`̀S ø`̀ª`̀°`̀†`̀J á```̀jRGô```̀à```̀MGh

.™«ªédG
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e Üô``````̀YCG ∂````̀dP ó``̀©``̀H
 Qhó`̀dÉ`̀H RGõ``̀à``̀Y’G ø`̀Y AGQRƒ````̀dG
 á«Ñ£dG QOGƒμdG  ¬H ™∏£°†J …òdG
 á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG »a á«ë°üdGh
 ,É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀d
 ´É`̀£`̀≤`̀dG »``̀a ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG á``̀aÉ``̀ch
 øe  ¬`̀fƒ`̀eó`̀≤`̀j  É`̀e  ≈`̀∏`̀Y  »ë°üdG
 øWƒ∏d  káeóN  Qó≤e  mAÉ£Yh  m∫ò`̀H
 ∂dPh  ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdGh

.»ªdÉ©dG áë°üdG Ωƒj áÑ°SÉæªH
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ô`̀eCG  Égó©H
 ¢`̀ù`̀«`̀FQ ó``̀¡``̀©``̀dG »````̀dh »``μ``∏``ª``dG
 á`̀Ø`̀YÉ`̀°`̀†`̀ª`̀H AGQRƒ```````̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 äGóYÉ°ùªdG  äÉ°ü°üîe  ±ô°U
 ±ô`̀°`̀ü`̀J »```̀à```̀dG á``̀«``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’G
 »YÉªàL’G  ¿Éª°†dG  »≤ëà°ùªd
 ábÉYE’G  äÉ°ü°üîe  »≤ëà°ùeh
 ¬Lhh ,∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ô¡°T »a
 á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh  √ƒª°S
 √òg ±ô°U Iô°TÉÑªH á«YÉªàL’G
 ≈∏Y  kÉ°UôM  ∂`̀ dPh  äÉ≤ëà°ùªdG
 øY  á«°û«©ªdG  AÉ`̀Ñ`̀YC’G  ∞«ØîJ
 πX »`̀a π`̀Nó`̀dG IOhó`̀ë`̀e ô`̀°`̀SC’G

.∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ô¡°T äÉÑ∏£àe
 »`̀dhó`̀dG  Ωƒ`̀«`̀ dG  áÑ°SÉæªHh

 º``̀eC’G  ¬`̀Jó`̀ª`̀à`̀YG  …ò``̀ dG  ô«ª°†∏d
 IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀ d á`̀HÉ`̀é`̀à`̀°`̀SG Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀ dG
 ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ¬ªMQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N
 ¢ùeÉîdG  ±OÉ`̀°`̀ü`̀ oj  …ò``̀ dGh  ¬`̀∏`̀dG
 ó≤a ,ΩÉ````̀Y π``̀c ø``̀e π```̀jô```̀HEG  ø``̀e
 ô«eC’G  äGQOÉÑªH  ¢ù∏éªdG  OÉ°TCG
 õjõ©J  »`̀a  ¬JÉeÉ¡°SEGh  π`̀MGô`̀dG
 áYÉ°TEG  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  QhO
 »àdG  ¢ûjÉ©àdGh  áÑëªdG  ìhQ

.ºdÉ©dG »a ΩÓ°ùdG ¢SôμJ
 AGQRƒ``dG  ¢ù∏ée  Üô``YCG  Éªc
 ô°üe  ájQƒ¡ªL  ™e  ¬æeÉ°†J  øY
 ≈∏Y ®ÉØëdG »a á≤«≤°ûdG á«Hô©dG
 ÉgQGô≤à°SG ¿Éª°Vh »FÉªdG É¡æeCG
 øY  ¢ù∏éªdG  É kHô©e  ,É¡à«ªæJh

 ádhòÑªdG  Oƒ¡é∏d  áμ∏ªªdG  º`̀YO
 ó°S  π«¨°ûJh  Aπ``̀e  á```̀eRCG  π`̀ë`̀d
 ¥ƒ≤ëdG  ≈∏Y  ®ÉØëdGh  á°†¡ædG
 ≥ah ∫hó∏d ájOÉ°üàb’Gh á«FÉªdG

.á«dhódG ø«fGƒ≤dG
 »`̀a ¢``̀ù``̀∏``̀é``̀ª``̀dG ô```̀¶```̀f º````̀K
 ≈∏Y  á``̀LQó``̀ª``̀dG  äÉ`̀Yƒ`̀ °`̀Vƒ`̀ª`̀ dG

:»∏j Ée Qôbh ¬dÉªYCG ∫hóL
 ≈`̀∏`̀Y  á```̀≤```̀aGƒ```̀ª```̀dG  :k’hCG

:á«dÉàdG äGôcòªdG
 ájQGRƒdG  áæé∏dG  Iôcòe  .1
 á«©jô°ûàdGh  á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°û∏d
 QGó°UEÉH QGôb ´hô°ûe ¢Uƒ°üîH
 ¢ü«NôàdG  äÉ`̀WGô`̀à`̀°`̀TG  á`̀ë`̀F’
 ,á«eƒμëdG  á«ë°üdG  äÉ°ù°SDƒª∏d
 É`````̀¡`````̀JQGOEG ó````̀YGƒ````̀b ø``̀ª``̀°``̀†``̀à``̀J

 á`̀HÉ`̀bô`̀dG ΩÉ``̀μ``̀MCGh É`̀¡`̀JÉ`̀eGõ`̀à`̀dGh
.É¡«∏Y

 ájQGRƒdG  áæé∏dG  Iôcòe  .2
 á«©jô°ûàdGh  á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°û∏d
 áaÉë°üdG  º«¶æJ  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ¿CÉ°ûH

.ô°ûædGh áYÉÑ£dGh
 á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG  ô```̀ jRh  Iô``̀cò``̀e  .3
 »a ™`̀°`̀Sƒ`̀à`̀dG ¿CÉ`̀°`̀û`̀H º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh
 á``̀«``̀Ñ``̀æ``̀LC’G äÉ``̀¨``̀∏``̀ dG ¢``̀ù``̀ jQó``̀ J
 IóëàªdG  º```̀ eC’G  »``a  Ió`̀ª`̀à`̀©`̀ª`̀dG
 ¢SQGóªdG  »`̀a  ájQÉ«àNG  OGƒ`̀ª`̀c
 …ò`̀dGh  ,πMGôe  ≈∏Y  á«eƒμëdG
 º«∏©àdG  äÉLôîe  ôjƒ£àd  ±ó¡j
 ∫É`̀é`̀e »``̀ a á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG äGQÉ```̀¡```̀eh

.á«ÑæLC’G äÉ¨∏dG
 áYÉæ°üdG  ô``̀jRh  Iô`̀cò`̀e  .4

 ¿CÉ`̀°`̀û`̀H á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh IQÉ``̀é``̀à``̀dGh
 ôjƒ£àd  á«ª«¶æàdG  äGAGô```̀LE’G
 ábÉ£∏d  QhódG  á£ëªH πª©dG  á«dBG

.√É«ªdGh
 ájQGRƒdG  áæé∏dG  Iôcòe  .5
 á«©jô°ûàdGh  á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°û∏d
 6  ≈`̀∏`̀Y  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  OhOQ  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H
 øe á`̀eó`̀≤`̀e á`̀Ñ`̀Zô`̀H äÉ``̀MGô``̀à``̀bG

.ÜGƒædG ¢ù∏ée
 ¢ù∏éªdG  ¢Vô©à°SG  :kÉ«fÉK

:á«dÉàdG äGôcòªdG
 á«∏NGódG  ô``̀jRh  Iô`̀cò`̀e  .1
 äÉ«∏ª©dG  ´É£b  äGRÉéfEG  ¿CÉ°ûH
 äÉeƒ∏©ªdG  áÄ«¡H  á`̀ª`̀cƒ`̀ë`̀dGh
 ΩÉ©d  á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dGh

.2020
 á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG  ô````̀jRh  Iô``̀cò``̀e  .2

 ôjô≤àdG ¿CÉ°ûH »æWƒdG OÉ°üàb’Gh
 áμ∏ªªd  »`̀∏`̀°`̀ü`̀Ø`̀dG  …OÉ`̀ °`̀ü`̀à`̀ b’G
 …ò``̀dGh  ,2020  ΩÉ`̀©`̀d  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 »∏ëªdG  èJÉædG  QGô≤à°SG  ô`̀¡`̀XCG
 2020 ΩÉY øe ™HGôdG ™HôdG ∫ÓN
 ¢ùØf  øe  ådÉãdG  ™HôdÉH  áfQÉ≤e
 »∏ëªdG  èJÉædG  ƒªf  áé«àf  ΩÉ©dG
 áÑ°ùæH  »£ØædG  ô«Z  »`̀dÉ`̀ª`̀LE’G
 á«dÉªdG  áeõëdG  áé«àfh  ,%3,3
 á£°ûfC’G  IOƒ``Yh  ájOÉ°üàb’Gh
 á∏ªëdG  ™`̀e  kÉæeGõJ  ájOÉ°üàb’G
 »a  ÉªgQhOh  º«©£à∏d  á«æWƒdG

.OÉ°üàb’G á∏éY ºYO
 ¿É`̀μ`̀°`̀SE’G  ô``̀ jRh Iô`̀cò`̀e  .3
 IQGRƒdG ±GógCGh äÉjƒdhCG ¿CÉ°ûH
 2019  ø`̀e  ΩGƒ`̀YCÓ`̀ d  É¡éeGôHh

.2022 ≈dEG

AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh á°SÉFôH AGQRƒdG ¢ù∏ée ´ÉªàLG »a

¬æeCG Oó¡j Ée √ÉéJ ¿OQC’G  äGAGôLE’ øjôëÑdG ó«jCÉJ ∂∏ªdG ó«cCÉàH ¬jƒæàdG
É¡à«ªæJh ÉgQGô≤à``°SG ¿Éª``°Vh »``FÉªdG É``¡æeCG ≈∏Y ®É``ØëdG »a á≤«≤``°ûdG ô``°üe ™``e øeÉ``°†àdG

¢ûjÉ©àdGh áÑëªdG ìhQ áYÉ°TEG »a áμ∏ªªdG QhO õjõ©J »a ˆG ¬ªMQ ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G äGQOÉÑªH IOÉ``°TE’G

á«fƒfÉ`≤`dG ¿hDƒ``°û`∏d á``jQGRƒ```dG á`æ`é``∏dG Iô``cò`e ≈```∏Y á``≤`aGƒ`ª`dG
ô`̀ °`̀û`̀æ`̀ dGh á``̀YÉ``̀Ñ``̀£``̀dGh á`̀ aÉ`̀ ë`̀ °`̀ ü`̀ dG º`̀«`̀¶`̀æ`̀J ¿ƒ``̀ fÉ``̀ b ¿CÉ``̀°``̀û``̀H
 Ió`̀ª`̀à`̀©`̀ª`̀dG á``̀«``̀Ñ``̀æ``̀LC’G äÉ``̀¨``̀∏``̀dG ¢``̀ù``̀jQó``̀J ≈`̀ ∏`̀ Y á``̀≤``̀aGƒ``̀ª``̀dG
¢``̀SQGó``̀ª``̀dÉ``̀H á``̀ jQÉ``̀ «``̀ à``̀ NG OGƒ```̀ ª```̀ c Ió``̀ë``̀à``̀ª``̀dG º```````̀eC’G »```̀ a

 ¬∏dGóÑY  âæH  ájRƒa  âHôYCG
 øY  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ  πæjR
 ájÉYô∏d  ¿Éaô©dGh  ôμ°ûdG  º«¶Y
 ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd áªjôμdG
 ,áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM ∂∏ªdG
 Gò«ØæJh  ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG  OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y
 ¬àdÓéd  á«eÉ°ùdG  äÉ¡«Lƒà∏d
 á¶aÉëªdGh  øjOÉ«°üdG  ájÉªëH
 ΩÉ«b  ôÑY  ,º`̀¡`̀bRQ  QOÉ`̀°`̀ü`̀e  ≈∏Y
  á`̀ª`̀°`̀UÉ`̀©`̀dG á`̀¶`̀ aÉ`̀ë`̀e ß``̀aÉ``̀ë``̀e
 »àdG  IóYÉ°ùªdGh  ºYódG  ºjó≤àH
 »a  ,øjOÉ«°ü∏d  ¬àdÓL  É¡H  ô`̀eCG
 ô«aƒJ  ≈∏Y  ¬àdÓL  ¢UôM  QÉ`̀WEG

.ø«æWGƒªdG πμd áªjôc IÉ«M
 ¢`̀Uô`̀M  ¿G  ≈```̀dG  äQÉ```̀ °```̀TCGh
 í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀e á``̀ jÉ``̀YQ ≈`̀ ∏`̀ Y ¬`̀ à`̀ dÓ`̀L
 ÉgQÉÑàYÉH  º¡bƒ≤Mh  ø«æWGƒªdG
 è`̀¡`̀æ`̀dG »```̀g á``̀«``̀æ``̀Wh á````̀jƒ````̀dhCG
 »a  ôªà°ùªdGh  â`̀HÉ`̀ã`̀dG  º«μëdG
 ,ø«æWGƒªdG  ¬FÉæH’  ¬àdÓL  ºYO
 ,º`̀gô`̀°`̀SC’h º¡d ¿ƒ`̀©`̀dG  ó`̀j  ó`̀ eh
 QGô°VEÓd  º¡°Vô©J  ó©H  á°UÉNh
 ájô£≤dG äÉ°SQÉªªdG É¡àÑÑ°S »àdG
 øjOÉ«°üdG  √ÉéJ  ádhDƒ°ùªdG  ô«Z
 º¡«∏Y  ≥««°†àdGh  ,ø««æjôëÑdG
 ºYO  áæªãe  ,º`̀¡`̀bRQ  Qó°üe  »`̀a
 á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG Ió`̀fÉ`̀ °`̀ù`̀eh
 ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ∫BG  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø`̀H  ¿Éª∏°S
 ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ,áØ«∏N
 ¢UôM ≈```dEG  Iô`̀«`̀°`̀û`̀e  ,AGQRƒ`````̀dG
 ï«°ûdG  ∫hCG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ΩÉ`̀ª`̀à`̀gGh
 ôjRh áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ

.øjOÉ«°üdG ∞∏ªd á«∏NGódG
 ¢ù∏ée  á°ù«FQ  â`̀Hô`̀YCG  Éªc
 ô``jó``≤``à``dG ≠```̀dÉ```̀H ø```̀Y ÜGƒ````̀æ````̀dG
 ºjôμdG  ô`̀eC’G  Qhó°üd  ¿Éæàe’Gh
 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe
 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S
 ,AGQRƒ``̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG
 äGó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG á`̀ª`̀«`̀b á`̀Ø`̀YÉ`̀°`̀†`̀ª`̀H
 ±ô`̀°`̀ü`̀J »```̀à```̀dG á``̀«``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’G
 »YÉªàL’G  ¿Éª°†dG  »≤ëà°ùªd
 ,ábÉYE’G  äÉ°ü°üîe  »≤ëà°ùeh
 πª©dG  IQGRƒ``̀ d  √ƒª°S  ¬«LƒJh
 Iô°TÉÑªH  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh
 ∂dPh  ,äÉ≤ëà°ùªdG  √ò`̀g  ±ô°U
 AÉ``̀Ñ``̀YC’G ∞`̀«`̀Ø`̀î`̀J ≈`̀∏`̀Y kÉ`̀ °`̀Uô`̀M
 IOhóëªdG  ô°SC’G  øY  á«°û«©ªdG
 ô¡°T  äÉÑ∏£àe  π`̀X  »`̀a  π`̀Nó`̀dG

.∑QÉÑªdG ¿É°†eQ
 á«μ∏ªdG  ájÉYôdG  ¿G  äó``cCGh
 ,ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓéd  á«eÉ°ùdG
 á©HÉàªdGh  á«æ°†ªdG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dGh
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  áã«ãëdG
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢``̀ù``̀«``̀FQ ó``̀¡``̀©``̀dG »````̀ dh
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG ƒ``ë``f ,AGQRƒ`````````dG
 ¢û«©dG  ô`̀jƒ`̀£`̀J  πÑ°S  ô`̀«`̀aƒ`̀Jh
 AÉ`̀Ñ`̀YC’G  ∞«ØîJh  ,º`̀¡`̀d  º`̀jô`̀μ`̀dG
 RGõàY’Gh  ôîØdÉH  ≈¶ëJ  ,º¡æY
 ,¬«∏ãªeh  »æjôëÑdG  Ö©°ûdG  øe
 ,Ió``̀MGƒ``̀ dG  Iô```̀°```̀SC’G  è`̀¡`̀f  ¿Gh
 ,»©ªàéªdG ∂°SÉªàdGh §HGôàdGh
 º«b  ,ø`̀eÉ`̀ °`̀†`̀à`̀ dGh  ó`̀°`̀VÉ`̀©`̀à`̀ dGh
 á«°SÉ°SCG  äGõ`̀μ`̀ Jô`̀eh  ÇOÉ``Ñ``eh
 πX »``̀a á`̀ «`̀ æ`̀Wƒ`̀ dG â``̀HGƒ``̀ã``̀ dGh

 á∏eÉ°ûdG  á`̀jƒ`̀ª`̀æ`̀à`̀dG  Iô`̀«`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
.ióØªdG ∂∏ªdG ádÓéd

 øH »`̀ ∏`̀ Y ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG ó````̀cCG É`̀ª`̀c
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ,ídÉ°üdG  ídÉ°U
 øe  »î°ùdG  ºYódG  ¿CG  ,iQƒ°ûdG
 ÖMÉ°U  Iô°†ëd  »eÉ°ùdG  ΩÉ≤ªdG
 ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG
 ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG
 øjòdG ø««æjôëÑdG øjOÉ«°üdG ≈dEG
 ™`̀£`̀bh ìOÉ```̀a Qô`̀°`̀†`̀d Gƒ`̀°`̀Vô`̀©`̀J
 IQOÉ`̀°`̀ü`̀eh ¢`̀ù`̀Ñ`̀ë`̀dGh ¥GRQCÓ````̀d
 äÉ``¡``é``dG π``̀Ñ``̀b ø```̀e º```̀¡```̀HQGƒ```̀b
 á«fÉ°ùfEG  áàØd  ôÑà©j  ,ájô£≤dG
 ¢üjôMh º«μM óFÉb  øe ájƒHCGh
 á°û«©ªdGh  áªjôμdG  IÉ«ëdG  ≈∏Y

.ø«æWGƒªdG ™«ªéd áæeB’G
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢``̀ù``̀«``̀FQ QÉ````̀ °````̀TCGh
 ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀L  q¿CG  ≈``̀dEG  iQƒ`̀°`̀û`̀dG
 ô«ÑμdG  ΩÉªàg’G  »dƒj  ,ióØªdG
 ∫Gƒ``̀MC’  Iôªà°ùªdG  á©HÉàªdGh

 AÉ£©dG  ≈∏Y  πÑ oLh  ,ø«æWGƒªdG
 G kó`̀cDƒ`̀e  ,Oƒ¡°ûe  mΩô``̀ch  AÉî°ùH
 Ió`̀fÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh  º``̀Yó``̀dG  º`̀jó`̀≤`̀J  ¿CG
 »a  AÉL  ø««æjôëÑdG  øjOÉ«°ü∏d
 ø«eCÉJ  ≈`̀dEG  áLÉM  ôãcCG  ºg  âbh
 ¢†jƒ©Jh  ,ºgô°SCGh  º¡à°û«©e
 á∏«W É¡d Gƒ°Vô©J »àdG ôFÉ°ùîdG

.á«°VÉªdG IôàØdG
 äGQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG  ¿CG  í```̀°```̀VhCGh
 ¢SÉμ©fG  »g  ,á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG
 ô«îdG  QÉ`̀°`̀ù`̀e  »``̀a  º`̀ jƒ`̀ b  è`̀¡`̀æ`̀d
 ∂∏ªdG  ádÓL  ¿ó`̀d  ø`̀e  áÑëªdGh
 ô`̀î`̀Ø`̀dG ø```Y É``̀ kHô``̀©``̀e ,ió``̀Ø``̀ª``̀ dG
 á`̀jƒ`̀HC’G  ôYÉ°ûªdÉH  RGõ``̀à``̀Y’Gh
 É¡«dƒj »àdG Iôªà°ùªdG ájÉYôdGh

.»aƒdG øjôëÑdG Ö©°ûd ¬àdÓL
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢``̀ ù``̀ «``̀ FQ ø````̀ qª````̀Kh
 øY QOÉ``̀°``̀ü``̀dG ô````̀eC’G iQƒ``̀°``̀û``̀dG
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

 ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG
 äGó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG á`̀ª`̀«`̀b á`̀Ø`̀YÉ`̀°`̀†`̀ª`̀H
 ±ô`̀°`̀ü`̀J »```à```dG á``̀«``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’G
 »YÉªàL’G  ¿Éª°†dG  »≤ëà°ùªd
 ,ábÉYE’G  äÉ°ü°üîe  »≤ëà°ùeh
 AÉÑYC’G ∞«ØîJ ≈∏Y kÉ°UôM ∂dPh
 IOhóëe  ô`̀°`̀SC’G  ø`̀Y  á«°û«©ªdG
 ô¡°T  äÉÑ∏£àe  π`̀X  »`̀a  π`̀Nó`̀dG

.∑QÉÑªdG ¿É°†eQ
 Iƒ``̀£``̀î``̀dG √ò```̀ ¡```̀ H √ qƒ`````````̀fh
 ó¡©dG  »`̀ dh  ƒª°S  ø`̀e  ácQÉÑªdG
 »àdGh  ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 º`̀Yó`̀dG è`̀eGô`̀Ñ`̀d G kQGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG ó`̀©`̀J
 É`̀¡`̀eó`̀≤`̀J »``̀à``̀dG äGó``̀YÉ``̀°``̀ù``̀ª``̀dGh
 »≤ëà°ùªd  Iô`̀bƒ`̀ª`̀dG  áeƒμëdG
 q¿CG  G kócDƒe  ,»YÉªàL’G  ¿Éª°†dG
 á«£¨J »a º¡°ùJ äGóYÉ°ùªdG √òg
 äÉ`̀LÉ`̀ «`̀ à`̀M’Gh äÉ`̀ ahô`̀ °`̀ü`̀ª`̀ dG

.¿É°†eQ ô¡°ûH á°UÉîdG
 ºYódG  èeGôH  q¿CG  ≈`̀dEG  âØdh
 ¿É`̀ª`̀°`̀†`̀dG »`̀≤`̀ë`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀d »``dÉ``ª``dG
 èeGôÑdG  ø`̀e  ôÑà©J  »YÉªàL’G
 IÉYGôe É¡«a ºàJ »àdGh ,áeó≤àªdG
 á«°û«©ªdGh  á«fÉ°ùfE’G  ±hô¶dG
 IQGRh iód  á∏é°ùªdG  ô°SC’G  πμd
 ,á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  π`̀ª`̀©`̀dG
 á`̀ã`̀«`̀ã`̀ë`̀dG á`̀©`̀HÉ`̀à`̀ª`̀dÉ`̀H G kó`̀ «`̀ °`̀ û`̀e
 ¿ó`̀d ø``̀e ô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG ΩÉ``̀ª``̀à``̀g’Gh
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  qƒª°S
 Iôªà°ùªdG  ¬JÉ¡«LƒJh  ,AGQRƒdG
 á``̀ª``̀jô``̀μ``̀dG IÉ```̀«```̀ë```̀dG ô``̀«``̀aƒ``̀à``̀d

 .ø«æWGƒª∏d

á«YÉªàL’G äGóYÉ°ùªdG áØYÉ°†ªd AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh äÉ¡«LƒàH GOÉ°TCG

 øjOÉ«°ü∏d  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀ dÓ`̀L  º``̀YO  :iQƒ`̀ °`̀ û`̀ dGh  ÜGƒ``æ``dG  É°ù«FQ
º`̀¡`̀à`̀eGô`̀c ß`̀ Ø`̀ ë`̀ Jh º`̀¡`̀à`̀°`̀û`̀«`̀©`̀e ø``̀ eDƒ``̀ J á`̀ «`̀ fÉ`̀ °`̀ ù`̀ fEG á`̀ à`̀ Ø`̀ d

.ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ |.iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ |
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ó«ªëŸG ó«ª

:ô£°ùdG ∫hCG
 ≈eÉ°ûædG  ó∏H  ..≥«≤°ûdG  ¿OQC’G  ¬∏dG  ßØM
 ¬«∏Y  ΩGOCGh  ..√hô`̀μ`̀eh  Aƒ°S  πc  øe  ..áeGôμdGh
 áª«μëdG  IOÉ«≤dG  πX  »a  QGô≤à°S’Gh  øeC’G  áª©f

 .»fÉãdG ¬∏dGóÑY ∂∏ª∏d

ø«Jôe ¢SôédG ´ôb ..ôªJDƒe
 »Øë°üdG  ôªJDƒªdG  ¿CG  Qƒ°üàj  ¢†©ÑdG  ¿Éc
 ,»°VÉªdG óMC’G ó≤Y …òdG ,»Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØ∏d
 ≠∏Ñe  »`̀a  ™aô«°S  hCG  ,»`̀Fõ`̀é`̀dG  ô¶ëdG  ø∏©«°S
 ø∏©«°S  hCG  ,äGAGõédG  »a  Oó°û«°S  hCG  ,äÉeGô¨dG
 ,øjôà¡à°ùªdGh  ø«ØdÉîªdG  Qƒ°Uh  AÉª°SCG  ô°ûf
 áHÉ°UEG ∞dC’G äÉHÉ°UE’G ä’ÉM RhÉéJ ó©H á°UÉN
 ,∂dP øe A»°T ≈dEG ¥ô£àj ºd ôªJDƒªdG øμdh ,É«eƒj
 ,äÉ«æªJh  äGó°TÉæe  øY  IQÉÑY  ¿Éc  ¬«a  Ée  πch
 øgGôj  ∫Gõj  ’  ,∫hDƒ°ùe  »æWh »fÉ°ùfEG  ÜÉ£Nh

.ájÉªëdGh ΩGõàd’Gh »©ªàéªdG »YƒdG ≈∏Y
 óMC’G ø«Jôe ¢SôédG ´ôb »Øë°üdG ôªJDƒªdG
 ,¬ãjóM  »`̀a  Gô°TÉÑeh  Éë°VGh  ¿É`̀ch  ,»°VÉªdG
 Iô`̀ª`̀dGh  ,ø«HÉ°üªdG  á«°ùæL  »`̀a  ≈``̀ dhC’G  Iô`̀ª`̀dG
 á∏°üëªdGh  ,äÉHÉ°UE’G  ´ÉØJQG  ÖÑ°S  »a  á«fÉãdG
 ,»°ù«FQ πμ°ûH øWGƒªdG ≈∏Y õcôJ âfÉc á«FÉ¡ædG

.º«≤ªdG ’h óaGƒdG ’
 ¬ãjóM  »a  QÉ`̀°`̀TCG  »fÉ£ë≤dG  ±Éæe  QƒàcódG
 øjôëÑdG  »a  â«H  øe  Ée  ¬fCG  ≈dEG  ,ôªJDƒªdG  ∫ÓN
 ,áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  »a  áØ«îªdG  IOÉjõdG  ßë∏j  ºd
 ádÉM  ±’BG  Iô°ûY  øe  ôãcCG  ≈dEG  É¡«a  Éæ∏°Uh  »àdG
 øe  %  80 øe  ôãcCG  áÑ°ùf  ¿EGh  !!..¿B’G  ≈dEG  áªFÉb
 ôãcCG  ƒgh  ,QƒëàªdG  ¢Shô«ØdG  øe  »g  ä’ÉëdG
 áªFÉ≤dG ä’ÉëdG ¿CGh ,QÉªYC’G ™«ªL ø«H GQÉ°ûàfG
 ¢UÉî°TCG ºg %99^2 áÑ°ùæH ¢Shô«ØdÉH áHÉ°üªdGh
 øe πbCG  πHÉ≤e »a ,¿B’G  ≈àM º«©£àdG  GhòNCÉj  ºd

 .º«©£àdG GhòNCG ób % 0^8
 %91  ¿CG  âØ°ûc  äÉ«FÉ°üME’Gh  ΩÉ``̀bQC’G  á¨d
 ∫RÉæªdÉH  äÉ©ªéàdG  ÖÑ°ùH  âfÉc  ø«£dÉîªdG  øe
 ,%70 ø«æWGƒª∏d áHÉ°UE’G ∫ó©e ¿CGh ,øcÉ°ùªdGh
 øªμe  í`̀°`̀Vƒ`̀j  ô`̀°`̀TDƒ`̀e  ƒ``̀gh  ,%30  ø`̀jó`̀aGƒ`̀∏`̀dh
 øe  ºZôdG  ≈∏Y  ..ÉeGõàdG  ôãcCG  áÄa  …CGh  ,π∏îdG

 ÖfÉLC’Gh  øjóaGƒdG  ¿CG  Qƒ°üàj  ¿Éc  ¢†©ÑdG  ¿CG
 ø«ÑJ  øμdh  ,GQÉà¡à°SG  ôãcC’Gh  ÉeGõàdG  π`̀bC’G  ºg

.¢ùμ©dG
 ,á`̀dCÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG äOÉ``̀à``̀YG ¢`̀SÉ`̀æ`̀ dG ø``̀e á`̀Ä`̀a É`̀ª`̀ HQ
 ƒëf ¬éàJ äòNCGh ,™°VƒdG ™e ¢ûjÉ©àdG äQôbh
 »°SÉ°SC’G  •ô°ûdG  á«°SÉæàe  ,»YÉªàL’G  ÜQÉ≤àdG
 óYÉÑàdG  õ`̀LGƒ`̀M  π`̀ c  äô`̀°`̀ù`̀ch  ,º«©£àdG  ƒ``̀gh
 â∏ÑbCGh  ,»`̀Yh  Ωó`̀Yh  πgÉ°ùJ  πμH  ,»YÉªàL’G
 øe  »àdGh  ,á«∏FÉ©dGh  ájô°SC’G  äÉ©ªéàdG  ƒëf
 ¿É°†eQ ô¡°T ∫ÓN OGOõJh ∞YÉ°†àJ ¿CG  ™bƒàªdG
 iód  á«æjódGh  á«YÉªàL’G  ¬à«°Uƒ°üîd  ºjôμdG
 »YÉªàL’G ÜQÉ≤àdG QGôªà°SG ∫ÉM »a ,ø«æWGƒªdG
 äÉHÉ°UE’G OGOõà°S ÉgóæYh ,º«©£àdG ìÉ≤d òNCG ™e

 .™«ªé∏d ó«©°S ô«Z ó«©dG ¿ƒμ«°Sh ,äÉ«aƒdGh
 ΩGõdEÉH QGôb Qó°üj ’ GPÉªd :∫GDƒ°S QOÉÑàj ÉªHQ
 ∑ôJ  GPÉªd  ?ìÉ≤∏dGh  º«©£àdG  ò`̀NCG  ≈∏Y  ™«ªédG
 ,´ÉØJQG »a äÉHÉ°UE’Gh ,¿B’G ≈àM ÉjQÉ«àNG ôeC’G
 »ah ,º¡àë°Uh ¢SÉædG ìGhQCG »a ôFÉ°ùN óÑμj Ée
 ô`̀eC’G  ∑ô`̀J  ¿CG  ∂`̀ dP  ?É¡JÉ«fGõ«eh  á`̀dhó`̀dG  Oƒ¡L
 ,∞°SCÓdh ¢†©ÑdG óæY ¬à«∏YÉa ΩóY âÑKCG …QÉ«àNG
 ,áØdÉîªdGh  RhÉ`̀é`̀à`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  º`̀gQGô`̀ °`̀UEG  π`̀X  »`̀a

.ô£î∏d øjôNB’G IÉ«Mh º¡JÉ«M ¢†jô©Jh
 ,,»°VÉªdG  ó`̀MC’G  Ωƒj  »Ñ£dG  ≥jôØdG  ôªJDƒe
 ó≤a  ,á«°SÉ°ùMh  á«ªgCG  äGôªJDƒªdG  ôãcCG  øe  ƒg
 ôªà°SG  ƒ`̀d  ¬``fCG  Qƒ`̀°`̀ü`̀JCGh  ,ø«Jôe  ¢SôédG  ´ô`̀b
 ôeC’G ¿EÉa ,óYÉ°üJ »a ä’ÉëdGh ,ójGõJ »a ™°VƒdG
 ≈dEG êÉàë«°S øμdh ,»Øë°U ôªJDƒe ≈dEG êÉàëj ød

  .ôÑcCGh ôãcCG ƒg Ée

:ô£°ùdG ôNBG
 πMQ  ..¿Éª∏°S  ø`̀H  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  ¬∏dG  º`̀MQ
 Éeh ..ájô°ûÑdGh øWƒ∏d Gôªà°ùe √ôKCG »≤Hh Gó°ùL
 ,ô«ª°†∏d  »dhódG  Ωƒ«dÉH  ¢ùeC’ÉH  ºdÉ©dG  ∫ÉØàMG
 É¡H  Ωó≤J  »àdG  ájQÉ°†ëdG  IQOÉÑªdG  øe  ÉbÓ£fG
 á«fÉ°ùfE’G ájDhôdG ≈∏Y Gó«cCÉJ ’EG ,¬∏dG ¬ªMQ √ƒª°S
 iód  âHÉãdGh  ï°SGôdG  è¡ædG  â∏ãe  »àdG  á©«aôdG

.áÑ«£dG ¬Jô«°ùe ∫GƒW √ƒª°S

malmahmeed7@gmail.com

ø«Jôe ¢SôédG ´ôb ..ôªJDƒe

 z¿Éμ°SE’G áæéd{ ¿EG ¿Éμ°SE’G IQGRh âdÉb
 ä’Éë∏d á«fÉμ°SE’G äÉÑ∏£dG á°ûbÉæªH ádƒîªdG
 ádÉM 338 á°ûbÉæªH âeÉb á∏LÉ©dGh á«fÉ°ùfE’G
 ∫hC’G  ™HôdG  ∫ÓN áæé∏dG  ºFGƒb  ≈∏Y áLQóe
 äòîJG áæé∏dG  ¿CÉH  Ió«Øe ,…QÉédG  ΩÉ©dG  øe
 210`d  á∏LÉY á«fÉμ°SEG  ∫ƒ∏M ô«aƒàH  äGQGôb
 ádÉëdG ÖfGƒL πc á°SGQO ó©H á«fÉ°ùfEG ä’ÉM
 á«fGó«e  äGQÉ`̀jõ`̀H  ΩÉ«≤dGh  á«ÑW  ôjQÉ≤J  øe
 .IóM ≈∏Y Ö∏W πμd á«YÉªàLG çƒëH AGôLEGh
 »àdG  äÉYÉªàL’G  OóY  ¿CÉ`̀H  IQGRƒ`̀dG  äOÉ`̀aCGh
 ΩÉY  ø`̀e  ∫hC’G  ™`̀Hô`̀dG  ∫Ó`̀N  áæé∏dG  É¡Jó≤Y

 ø«YÉªàLG ∫ó©ªH kÉYÉªàLG 21 ≠∏H  ób  2021
 äÉ«FÉ°üMEG  ¢†©H  á°Vô©à°ùe  ,kÉ`̀«`̀Yƒ`̀Ñ`̀°`̀SCG
 »àdG  ä’ÉëdG  OóY  ¿CÉH  äOÉ`̀aCG  å«M  ,áæé∏dG
 á∏LÉY á«fÉμ°SEG ∫ƒ∏M ô«aƒJ ≈∏Y á≤aGƒªdG ºJ
 øe %62`dG ÜQÉ≤j ∫ó©ªH ä’ÉM 210 ≠∏H É¡d
 .áæé∏dG ≈∏Y á°Vhô©ªdG ä’ÉëdG OóY »dÉªLEG
 á«Ñ∏J  øY  QGòàY’G  ºJ  ¬fCG  IQGRƒ`̀dG  âaÉ°VCGh
 â¨∏H áÑ°ùæH áæé∏dG ≈∏Y kÉ°Vhô©e kÉÑ∏W 119
 á°UÉîdG ô«jÉ©ªdG ¥ÉÑ£fG ΩóY ≈dEG kGô¶f ,%28
 Éª«a  ,É¡«∏Y  á∏LÉ©dG  hCG  á«fÉ°ùfE’G  ä’ÉëdÉH
 øe  ó`̀jõ`̀ª`̀d  %10  áÑ°ùæH  äÉ`̀Ñ`̀∏`̀W  9  ™°†îJ

 AÉØ«à°SGh  á«YÉªàL’G  çƒëÑdGh  äÉ°SGQódG
 áæé∏dG ≈∏Y ¢Vô©∏d kGó«¡ªJ áHƒ∏£ªdG ≥FÉKƒdG
 ¢UôëdG QÉWEG  »ah .Ö°SÉæªdG QGô≤dG  PÉîJGh
 äÉÑ∏£dG  á«Ñ∏Jh  ø«æWGƒªdG  áë∏°üe  ≈∏Y
 kÉ«°TÉªJh  ,ô«NCÉJ  ¿hO  á«fÉ°ùfE’Gh  á∏LÉ©dG
 ¢Shô«a  áëaÉμªd  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G  ™e
 kGOó`̀Y  ¿Éμ°SE’G  IQGRh  â∏Ñ≤à°SG  ,zÉ`̀fhQƒ`̀c{
 á«°üî°T  äÓHÉ≤e  AGô``̀LE’  ø«æWGƒªdG  ø`̀e
 øe  kGó`̀jõ`̀e  »Yóà°ùJ  âfÉc  å«M  ,zó`̀©`̀ oH  ø`̀Y{
 z¿Éμ°SE’G{ âë°VhCGh .ìÉ°†«à°S’Gh á°SGQódG
 áæé∏dG  ≈∏Y  É¡°VôY  ºàj  »àdG  ä’É`̀ë`̀dG  ¿CG

 äÉ¶MÓªdG  ¥hóæ°U  πÑb  øe  É¡∏jƒëJ  ºàj
 ≈`̀dEG á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H ,(∑ô```̀eCG â`̀ë`̀J) ihÉ`̀μ`̀°`̀û`̀dGh
 õcôªH  äGQÉ`̀°`̀ù`̀Ø`̀à`̀°`̀S’Gh  ihÉ`̀μ`̀°`̀û`̀dG  Ió``̀Mh
 ºàj »àdG ä’ÉëdG øY kÓ°†a ,øFÉHõdG äÉeóN
 káæ q«Ñe ,á«fÉμ°SE’G äÉeóîdG IQGOEG øe É¡∏jƒëJ
 AGô``̀LEG  ó©H  »`̀JCÉ`̀j  ä’É`̀ë`̀dG  ∂∏J  πjƒëJ  ¿CG
 á«fÉμ°SE’G  äÉÑ∏£dG  ä’É`̀M  ∞«æ°üàH  ≥∏©àj
 áæé∏dG ΩÉ«b IócDƒe ,äÉ¡édG ∂∏J ≈dEG áeó≤ªdG
 äGP  äÉ`̀¡`̀é`̀dGh  »æ©ªdG  ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG  QÉ`̀£`̀NEÉ`̀H
 »a  áæé∏dG  É¡JòîJG  »àdG  äGQGô≤dÉH  ábÓ©dG

.¢TÉ≤ædG hCG åëÑdG ´ƒ°Vƒe

..á«fÉμ°SEG äÉÑ∏W 210`d á∏LÉY ’ƒ∏M äôah

2021 øe ∫hC’G ™``HôdG ∫ÓN á«fÉ°ùfEG á``dÉM 338 ¢``ûbÉæJ z¿Éμ°SE’G á``æéd{

 Oƒ¡édÉH  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ídÉ°üdG  ídÉ°U  øH  »∏Y  OÉ°TCG
 ÉªH ,»ª∏©dG åëÑdG ä’Éée »a ¿ƒ«ªjOÉcC’Gh ¿ƒãMÉÑdG É¡dòÑj »àdG
 º¡JAÉØch º¡JÉ«fÉμeEÉH »≤Jôjh ,º¡∏ªY ä’Éée »a º¡eó≤J »a º¡°ùj
 iód  ∂dP  AÉL  .º¡∏ªY  ™bƒe  ¿Éc  ÉªæjCG  ¢UÓNEG  πμH  º¡æWh  áeóîd
 QƒØ°ü©dG  óªMCG  áeÉ°SCG  QÉ°ûà°ùªdG  ¢ùeCG  ìÉÑ°U  ¬ÑàμªH  ¬dÉÑ≤à°SG
 áî°ùf  ¢ù∏éªdG  ¢ù«Fôd  Ωób  …òdG  ,iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªd  ΩÉ©dG  ø«eC’G
 QhO  âdhÉæJ  »àdGh  ,¿ƒfÉ≤dG  »a  ô«à°ùLÉªdG  áLQO  π«æd  ¬àdÉ°SQ  øe
 »a  á«∏«∏ëJ  á°SGQO{  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ájÉªM  »a  á«æWƒdG  á°ù°SDƒªdG
 ¬àdhÉæJ »àdG ´ƒ°VƒªdG á«ªgCG ¬«dÉ©e ócCG å«M ,z»æjôëÑdG ™jô°ûàdG
 ´hô°ûªdG É¡«∏Y Ωƒ≤j »àdG QhÉëªdG ºgCG óMCG øe ó©j …òdGh ,ádÉ°SôdG
 »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  CGƒÑàJ  å«M  ,ióØªdG  πgÉ©dG  ádÓéd  »MÓ°UE’G
 .»∏gC’Gh »ª°SôdG ΩÉªàg’G iƒà°ùe ≈∏Y IRQÉH áfÉμe øjôëÑdG áμ∏ªe
 É¡dòH  »àdG  Oƒ¡é∏d  √ôjó≤J  ø`̀Y  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  Üô``̀YCGh
 ≈dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d  »°ü≤àdGh  π«∏ëàdGh  åëÑdG  »a  QƒØ°ü©dG  QÉ°ûà°ùªdG
 IOÉØà°SG  á«ªgCG  kGócDƒe  ,ô«à°ùLÉª∏d  ¬àdÉ°SQ  É¡àæÑJ  »àdG  äÉ«°UƒàdG
 »ah  ,á«fƒfÉ≤dG  äÉ°SGQódGh  çƒëÑdG  èFÉàf  øe  á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG
 çƒëÑdG èFÉàf çóMCG ≈∏Y OÉªàY’G »a º¡°ù«°S ÉªH ,ä’ÉéªdG ∞∏àîe
 QƒØ°ü©dG óªMCG áeÉ°SCG QÉ°ûà°ùªdG Ωó≤J ,¬à¡L øe .áªμëªdG á«ª∏©dG
 ≈∏Y  ,iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ôjó≤àdGh  ¿Éæàe’Gh  ôμ°ûdG  πjõéH
 ,»∏ª©dG π«°üëàdG Iô«°ùe á∏°UGƒªd ºYOh ™«é°ûJ øe ¬æe ¬°ùªd Ée
 AGôKEG »a ΩÉ¡°SEÓd äÉ°SGQódGh çƒëÑdG øe ójõªdG AGôLEG ≈∏Y πª©dGh

.á«æWƒdG áÑàμªdG

IOÉ`̀ Ø`̀ à`̀ °`̀ S’G á`̀ «`̀ ª`̀ gCG ó``̀cDƒ``̀j iQƒ``°``û``dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢`̀ ù`̀ «`̀ FQ
™jô`°û`à`dG ä’É`é`e »`a á`«`fƒ`fÉ`≤`dG çƒ`ë`Ñ`dGh äÉ°SGQódG øe

 á«é«∏îdG  á©eÉédG  âæ∏YCG
 π°üØ∏d  π`̀«`̀é`̀°`̀ù`̀à`̀dG  ÜÉ``̀ H  í`̀à`̀a
-2021  »`̀Ø`̀jô`̀î`̀dG  »`̀ °`̀ SGQó`̀ dG
 á`̀jƒ`̀fÉ`̀ã`̀ dG  »`̀é`̀jô`̀î`̀d  2022
 äÉ©eÉL øe ø«dƒëªdGh áeÉ©dG
 π°üJ  á«°SGQO  íæe  ™e  ,iô`̀NCG

.%50 ≈dEG
 ∫ƒÑ≤dG IóMh ¢ù«FQ âæ«Hh
 á«é«∏îdG á©eÉédÉH π«é°ùàdGh
 ¿CG  »FGôeÉ°ùdG  AGô`̀H  IPÉà°SC’G
 áÑ∏£∏d  Ωó≤J  á«°SGQódG  íæªdG
 ¢SƒjQƒdÉμÑdG  è`̀eGô`̀H  π`̀c  »`̀a
 á©eÉédG  »a  É k«dÉM  áMhô£ªdG
 ´ƒf ≈∏Y áëæªdG áÑ°ùf óªà©Jh
 Ö`̀dÉ`̀£`̀dG ∫ó``̀©``̀eh ¢`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀à`̀dG
 »a ¬`̀à`̀cQÉ`̀°`̀û`̀eh á`̀jƒ`̀fÉ`̀ã`̀dG »`̀a
 ∂``̀ dPh ,á``̀«``̀HÓ``̀£``̀dG á``̀£``̀°``̀û``̀fC’G
 áÑ∏£dG  ™«é°ûJh  º``YO  ±ó`̀¡`̀H
 á`̀∏`̀ °`̀UGƒ`̀e ≈``̀∏``̀Y ø`̀«`̀bƒ`̀Ø`̀ à`̀ª`̀ dG
 .»HÓ£dGh  »`̀ª`̀jOÉ`̀cC’G  õ«ªàdG
 ¿CG  »`̀FGô`̀eÉ`̀ °`̀ù`̀ dG  â``̀ë``̀°``̀VhCGh
 G kOóY  º°†J  á«é«∏îdG  á©eÉédG
 á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀cC’G  äÉ°ü°üîàdG  ø`̀e
 á«HôàdG IQGRh πÑb øe Ióªà©ªdG
 º«∏©àdG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀eh  º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e »``̀a »`̀dÉ`̀©`̀ dG
 áÑ°SÉëªdG  ¢SƒjQƒdÉμH{  :»gh
 IQGOEG  ¢SƒjQƒdÉμH  ,á«dÉªdGh
 ¢SƒjQƒdÉμH  ,ájô°ûÑdG  OQGƒªdG
 á°Sóæg  ¢SƒjQƒdÉμHh  ,ΩÓYE’G
 äQÉ°TCGh  .z»∏NGódG  º«ª°üàdG
 ¢ü°üîJ  ¿CG  ≈``dEG  »FGôeÉ°ùdG
 ≈∏Y  G kôNDƒe  π°üM  ób  ΩÓ`̀YE’G
 ó¡©ªdG  ø`̀e  »``dhó``dG  OÉ`̀ª`̀à`̀Y’G

 ,CIPR  »fÉ£jôÑdG  »μ∏ªdG
 è`̀eÉ`̀fô`̀H  ∫hCG  ∂``̀dò``̀H  ¿ƒ``μ``«``d
 §`̀°`̀ShC’G  ¥ô°ûdG  »`̀a  »`̀ª`̀jOÉ`̀cCG
 Gò``g ≈``∏``Y π`̀ °`̀ü`̀ë`̀j º``̀ dÉ``̀©``̀ dGh
 áμ∏ªªdG  êQÉ```̀N  ø`̀e  OÉ`̀ª`̀à`̀Y’G
 è`̀eÉ`̀fô`̀H  ¿CG  É`̀ ª`̀ c  ,Ió``̀ë``̀à``̀ª``̀dG
 ó©j  »∏NGódG  º«ª°üàdG  á°Sóæg
 á≤£æªdG  »`̀a  ¬`̀Yƒ`̀f  ø`̀e  ∫hC’G
 á°Sóæ¡dG »a IOÉ¡°T íæªj ¬fƒμd
 ,º`̀«`̀ª`̀°`̀ü`̀à`̀dG »``̀a §`̀≤`̀ a ¢`̀ù`̀«`̀ dh
 ¢ü°üîJ  ¿EÉ`̀a  ∂`̀dP  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG
 »`̀a á``̀ «``̀ dÉ``̀ ª``̀ dGh á``̀Ñ``̀°``̀SÉ``̀ë``̀ª``̀dG
 OÉªàY’G  ≈∏Y  π°UÉM  á©eÉédG
 ø«Ñ°SÉëªdG  á«©ªL øe »dhódG
 »a ø`̀jó`̀ª`̀à`̀©`̀ª`̀dG ø`̀«`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG
 »FGôeÉ°ùdG  äócCGh.É«fÉ£jôH
 ó©à°ùJ  á«é«∏îdG  á©eÉédG  ¿CG
 á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀cCG è`̀eGô`̀H çGó`̀ë`̀à`̀°`̀S’
 á©eÉL  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H  Ió`̀jó`̀L
 áμ∏ªªdG  »``̀a  ¿ƒ`̀à`̀Ñ`̀eÉ`̀¡`̀KQƒ`̀f
 ¢SƒjQƒdÉμH »a ∂dPh ,IóëàªdG
 á``̀«``̀FÉ``̀Hô``̀¡``̀μ``̀ dG á```̀°```̀Só```̀æ```̀¡```̀dG{
 á`̀°`̀Só`̀æ`̀¡`̀dG{h zá``«``fhô``à``μ``d’Gh
 π°üë«°S  å«M  ,zá«μ«fÉμ«ªdG
 á©eÉL  øe  IOÉ¡°T  ≈∏Y  ÖdÉ£dG
 áaÉ°VEG  É«fÉ£jôH  »`̀a  ábƒeôe
 »`̀fÉ`̀£`̀jô`̀H º`̀«`̀∏`̀©`̀J ΩÉ``̀¶``̀f ≈```̀dG
 á©eÉL  øe  ø«côà°ûe  IòJÉ°SCGh
 á``©``eÉ``é``dGh ¿ƒ``̀à``̀Ñ``̀eÉ``̀¡``̀KQƒ``̀f
 á©eÉédG  ¿CG  áæ«Ñe  ,á«é«∏îdG
 çGóëà°SG  ≈`̀∏`̀Y  É`̀ k«`̀dÉ`̀M  πª©J
 ègÉæªH iôNCG  á«ªjOÉcCG  èeGôH
 äÉLÉ«àMG  ≈∏Y á«æÑe  IQƒ£àe

.πª©dG ¥ƒ°S

 ≈dG  »`̀FGô`̀eÉ`̀°`̀ù`̀dG  â`̀gƒ`̀fh
 ø«ÑZGôdG  áÑ∏£dG  ¿É`̀μ`̀eEÉ`̀H  ¬``̀fCG
 á``©``eÉ``é``dÉ``H ¥É```̀ë```̀ à```̀ d’G »````̀a
 âfôàfE’G  ôÑY  º¡JÉÑ∏W  ºjó≤J
 IQÉ`̀ª`̀à`̀ °`̀S’G Aπ```̀e ≥``̀jô``̀W ø``̀Y
 á©eÉédG  ™bƒe  »a  IOƒLƒªdG

 »fhôàμdE’G
h t t p : / / a p p l y .  

 /gu l f un i v e r s i t y .edu .bh
 »ª°SôdG  ÜÉ`̀°`̀ù`̀JGƒ`̀dG  ô`̀Ñ`̀Y  hCG
 á«é«∏îdG  á©eÉédÉH  ¢UÉîdG

+973 66727901
 »`̀ FGô`̀eÉ`̀ °`̀ ù`̀ dG â``̀Ñ``̀MQ É``̀ª``̀c
 äGQÉ°ùØà°S’G  ™«ªL  ∫ÉÑ≤à°SÉH
 ÜÉ°ùJGƒdG ºbQ ôÑY ä’DhÉ°ùàdG hCG
 á©eÉédG  ¿CG  Ió`̀cDƒ`̀e  ,»`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG
 πc ô«aƒJ ≈∏Y ÜhDhO πμ°ûH πª©J
 íàa ∫ÓN øe áÑ∏£∏d  äÓ«¡°ùàdG
 øjóéà°ùªdG  π«é°ùàd  ∫É`̀é`̀ª`̀dG
 ∫hGóédG OGóYEGh »fhôàμdEG πμ°ûH
 …ò`̀dG  ¿ô`̀ª`̀dG  πμ°ûdÉH  á«°SGQódG
 áÑ∏£dG  Ö∏ZCG  äÉ`̀bhCG  ™e  ≥aGƒàj
 Ωƒ°SôdG  ™`̀aO  Iõ«e  ≈``dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG

.É k«∏°üa •É°ùbC’ÉH

 ∫ƒ``Ñ``≤``dG ÜÉ````̀ H í``à``Ø``J zá``̀«``̀é``̀«``̀∏``̀î``̀dG{
»``̀Ø``̀jô``̀î``̀dG π``°``ü``Ø``∏``d π``̀«``̀é``̀ °``̀ù``̀à``̀dGh

 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG á``«``∏``c â``̀æ``̀∏``̀YCG
 (øjôëÑdG  ∂æμà«dƒH)  á«æ≤àdG
 ¥É`̀ë`̀à`̀dÓ`̀d º`̀jó`̀≤`̀à`̀dG ÜÉ```H í`̀à`̀a
 2021  ΩOÉ≤dG  »ªjOÉcC’G  ΩÉ©dÉH
 6  ø`̀e  G kAó```̀H  ∂``̀ dPh  ,Ω2022  -
 ≈àM  ôªà°ùjh  ,Ω2021  πjôHCG
 ,πÑ≤ªdG  ƒ«fƒj  ô¡°T  øe  ∫hC’G
 º`̀jó`̀≤`̀J á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y ¿ƒ`̀μ`̀à`̀°`̀S å`̀«`̀M
 É`` k«``fhô``à``μ``dEG ¥É``̀ë``̀à``̀ d’G Ö``∏``W
 IQÉªà°SG  ∫Éªμà°SG  ∫Ó``̀N  ø`̀e
 ≈∏Y  IôaGƒàªdG  ¥Éëàd’G  Ö∏W
 :∂æμà«dƒÑ∏d »fhôàμdE’G ™bƒªdG
http://www.polytechnic.)

.(bh
 â`̀eÉ`̀b ó``̀b á`̀«`̀∏`̀μ`̀ dG â``̀fÉ``̀ch
 »°VGôàaG  ìƒàØe  Ωƒ`̀j  º«¶æàH
 Microsoft)  è``̀eÉ``̀fô``̀H  ô``Ñ``Y
 »°VÉªdG  ó`̀MC’G  Ωƒ`̀j  ,(Teams
 ,Ω2021  π``̀jô``̀HCG  4  ≥``aGƒ``ª``dG

 …ƒfÉK  ådÉãdG  áÑ∏W  ¬«dEG  â`̀YO
 ø«ÑZGôdG  áÑ∏£dGh  (»¡«LƒàdG)
 ΩÉ©∏d  ∂æμà«dƒÑdÉH  ¥Éëàd’G  »a
 âeÉb  å«M  ,ΩOÉ`̀≤`̀dG  »`̀ª`̀jOÉ`̀cC’G
 Qƒ°†ëdG  ó`̀jhõ`̀à`̀H  ¬`̀ dÓ`̀N  ø``e
 ∫ƒ`̀M äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG ø``̀e ó`̀jõ`̀ª`̀H
 ,∂æμà«dƒÑdÉH ¥Éëàd’G äÉÑ∏£àe
 è`̀eGô`̀ Ñ`̀ dGh ,∫ƒ``̀Ñ``̀≤``̀dG á`̀«`̀∏`̀ª`̀Yh
 ,á«∏μdG  ÉgôaƒJ  »àdG  á«ªjOÉcC’G
 ádƒL »`̀a º`̀gò`̀NCÉ`̀H â`̀eÉ`̀b É`̀ª`̀c
 ∂æμà«dƒÑdG  ΩôM  ≈dEG  á«°VGôàaG
 äÉeóîdGh ≥aGôªdG ≈∏Y ±ô©à∏d
 »a Iô`̀aGƒ`̀à`̀ª`̀dG äGô`̀Ñ`̀à`̀î`̀ª`̀dGh
 á°UôØdG  âMÉJCG  ºK  øeh ,á«∏μdG
 ,º¡JGQÉ°ùØà°SG  ìô£d  Qƒ°†ë∏d
 ∂æμà«dƒÑdG  ƒØXƒe  ΩÉ`̀ b  »`̀à`̀dG

 .É¡æY áHÉLE’ÉH
 IQGOEG ôjóe í°VhCG ,¬à¡L øe
 óªMCG  ó«°ùdG  π«é°ùàdGh  ∫ƒÑ≤dG

 äÉÑ∏W ºjó≤J á«∏ªY ¿CG ¬∏dG ∫Ée
 ºàJ ±ƒ°S πÑ≤ªdG ΩÉ©∏d ¥Éëàd’G
 ∂dPh ,âfôàfE’G ôÑY πeÉc πμ°ûH
 IQÉªà°SG  ∫Éªμà°SG  ∫Ó``̀N  ø`̀e
 ≈∏Y  IôaGƒàªdG  ¥Éëàd’G  Ö∏W
 ∂æμà«dƒÑ∏d  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG
http://www.polytechnic.)

 ™`̀aO  á«∏ªY  ∫É`̀ª`̀μ`̀à`̀°`̀SGh  ,(bh

 20) ¥Éëàd’G Ö∏W ºjó≤J Ωƒ°SQ
 (´ÉLôà°SÓd  á∏HÉb  ô«Z  G kQÉ`̀æ`̀jO
 ∫ƒÑ≤dG  QÉÑàNG  óYƒe  ójóëJh
 á«∏ª©d  ¬eÉªJEG  ó©H  ¬H  ¢UÉîdG
 á«∏ª©dG  »a  Ωó≤àdG  Ωƒ°SQ  ™`̀aO
 ø«eó≤àªdG  ≈∏Y  ¿CG  Éªc  .É¡°ùØf
 á`̀Hƒ`̀∏`̀£`̀ª`̀dG äGó`̀æ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ™```̀aQ
 RGƒL  hCG  ájƒ¡dG  ábÉ£H  :á«dÉàdG
 ,(∫ƒ`̀©`̀ Ø`̀ª`̀ dG …QÉ```̀°```̀S) ô`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG
 ájƒfÉãdG  á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG  äGOÉ`̀¡`̀°`̀Th
 âbh »a ÖdÉ£dG iód IôaGƒàªdG

 .ºjó≤àdG
 ƒØXƒe  Ωƒ≤«°S  ,º`̀gQhó`̀ H
 øe ≥`̀≤`̀ë`̀à`̀dÉ`̀H ∫ƒ``̀Ñ``̀≤``̀dG º`̀°`̀ù`̀b
 OÉªàYGh  ,áHƒ∏£ªdG  äGóæà°ùªdG
 º∏°ùà«°S  ºK  øeh ,Ö∏£dG  ºjó≤J
 ó``jô``Ñ``dÉ``H á```̀dÉ```̀°```̀SQ Ωó``̀≤``̀ à``̀ª``̀ dG
 Ö∏W  ¬ªjó≤J  âÑãJ  »fhôàμdE’G

 .¥Éëàd’G

 ¬`̀∏`̀dG ∫É```̀ e ó`̀«`̀ °`̀ù`̀ dG ¬````̀Lhh

 IQhô°V  ≈dEG  ø«eó≤àªdG  áÑ∏£dG

 »a ∫ƒÑ≤dG äGQÉÑàN’ OGó©à°S’G

 ,ájõ«∏éfE’G  á¨∏dGh  äÉ«°VÉjôdG

 á«∏ªY »g ∫ƒÑ≤dG á«∏ªY ¿EG å«M

 ô«aƒJ ºJ ób ¬fCÉH É kª∏Y ,á«°ùaÉæJ

 ≈∏Y  ∫ƒÑ≤dG  QÉÑàNG  øe  êPÉªf

 ,∂æμà«dƒÑ∏d »fhôàμdE’G ™bƒªdG

 ø`̀«`̀eó`̀≤`̀à`̀ª`̀dG QÉ``«``à``NG º`̀à`̀«`̀°`̀Sh

 ≈`̀ fOC’G  óëdG  ¿ƒaƒà°ùj  øjòdG

 ,áeÉ©dG  ájƒfÉãdG  äÉÑ∏£àe  øe

 øY  π≤j  ’  É`̀ k«`̀ª`̀cGô`̀J  ’ó`̀©`̀e  …CG

 IOÉaEG  ºjó≤J  Ωó≤àªdG  ≈∏Y)  %70

 ¿hRÉàéjh  ,(¬LôîJ  ó©H  ∂dòH

 Ö°ùëH ∂dPh ,∫ƒÑ≤dG äGQÉÑàNG

 ∂dP  »a  IôZÉ°ûdG  óYÉ≤ªdG  Oó`̀Y

.ΩÉ©dG

..2021 ƒ«fƒj øe ∫hC’G ≈dEG ôªà°ùj

ó``jóédG  ΩÉ``©dÉH  ¥É``ëàd’G  äÉ``Ñ∏W  º``jó≤J  ÜÉ``H  í``àØJ  ∂``æμà«dƒÑdG

.¬∏dG ∫Ée óªMCG ó«°ùdG |

 øjôëÑdG áμ∏ªªH IóëàªdG ºeC’G Öàμe ∑QÉ°ûj
 ¬àeób …òdG  ô«ª°†∏d  »ªdÉ©dG  Ωƒ«dÉH  ∫ÉØàM’G »a
 »a  ó≤©j  …ò`̀dGh  2019  ΩÉ`̀Y  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 øe  ≈Mƒà°ùe  ƒgh  ,É kjƒæ°S  πjôHCG  øe  ¢ùeÉîdG
 ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  »ªdÉ©dG  ¿ÓYE’G  øe  (1)  IOÉªdG
 G kQGôMCG ¿hódƒj ô°ûÑdG ™«ªL{ ¿CG ≈∏Y ¢üæJ »àdG
 ,G kô«ª°Vh kÓ≤Y GƒÑgh óbh áeGôμdG »a øjhÉ°ùàeh
 .zAÉNE’G ìhôH ¢†©ÑdG º¡°†©H Gƒ∏eÉ©j ¿CG º¡«∏Yh
 Ωƒ«dG  IóëàªdG  ºeCÓd  áeÉ©dG  á«©ªédG  âæ∏YCGh
 »dhódG  ™ªàéªdG  Oƒ¡L  áÄÑ©àd  á∏«°Sƒc  »dhódG
 êÉ`̀eó`̀f’Gh  íeÉ°ùàdGh  ΩÓ°ùdG  õjõ©àd  ΩÉ¶àfÉH

.ΩGóà°ùe ºdÉY AÉæH πLCG øe øeÉ°†àdGh ºgÉØàdGh
 áHÉfE’ÉH º«≤ªdG ≥°ùæªdG »fÉbQõdG óªëe ∫Ébh

 º°†æf{ :øjôëÑdG áμ∏ªe »a IóëàªdG ºeC’G Öàμªd
 »ªdÉ©dG  Ωƒ«dÉH  ∫ÉØàM’G  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ≈dEG
 øe  ó©H  ºdÉ©dG  ¬«a  êôîj  º`̀d  â`̀bh  »`̀a  ô«ª°†∏d
 Éææμªj ’ .ÉæJÉ«M »a É¡∏ãe ó¡°ûf ºd á«fÉ°ùfEG áeRCG
 ø«∏°üàe  ,ájô°ûH  á∏FÉY  øe  Aõ`̀L  ÉæfCG  ≈°ùæf  ¿CG
 Éªe  á«ªgCG  ôãcCGh  ô«ãμH  iƒbCG  A»°ûH  ø«£ÑJôeh
 º¡Øàf øëf ,≈°†e âbh …CG øe ôãcCG ,¿B’G .ÉæbôØj
 IOÉ`̀YE’  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ±Gó``gCG  ò«ØæJ  á«ªgCG
 Éææμªj ¬fCG AÉHƒdG Éæd ô¡XCG ó≤d .π°†aCG πμ°ûH AÉæÑdG
 ±ó¡dG  ƒ`̀gh  ,Oƒª°üdG  ≈∏Y  ºdÉ©dG  IQó`̀b  õjõ©J
 AÉæH  ∫ÓN  øe  ,ô«ª°†∏d  »ªdÉ©dG  Ωƒ«∏d  »°ù«FôdG
 ¿hÉ©àdG ¢SÉ°SCG ≈∏Y ,ô«ª°†dGh ÖëdÉH ΩÓ°S áaÉ≤K

.z¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ΩGôàMGh øeÉ°†àdGh

 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG »``̀ a Ió`̀ ë`̀ à`̀ ª`̀ dG º`````̀eC’G Ö`̀ à`̀μ`̀ e
ô`̀«`̀ª`̀°`̀†`̀∏`̀d »``̀ª``̀dÉ``̀©``̀dG Ωƒ``̀ «``̀ dÉ``̀ H π`̀ Ø`̀ à`̀ ë`̀ j

 óªëe  á``̀«``̀ª``̀jOÉ``̀cCG  â``̀≤``̀∏``̀WCG
 äÉ°SGQó∏d  áØ«∏N  ∫BG  ∑QÉ`̀Ñ`̀e  ø`̀H
 ø`̀«`̀æ`̀K’G ¢``̀ù``̀eCG ,á`̀«`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀Hó`̀dG
 ,Ω2021  π```̀jô```̀HCG  5  ≥``̀aGƒ``̀ª``̀dG
 »`̀fhô`̀à`̀μ`̀ d’G å``Ñ``dG á`̀«`̀æ`̀≤`̀J ô`̀Ñ`̀Y
 ¿Gƒ``æ``©``H É``̀é``̀eÉ``̀fô``̀H ,»```Fô```ª```dG
 á°UÉîdG  ƒμ°ùfƒ«dG  äÉ`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀JG{
 äGAGô```̀LE’Gh  äÉ`̀«`̀dB’G  :áaÉ≤ãdÉH
 ≈dG  ôªà°ù«°S  …ò``̀dGh  ,zá©ÑàªdG
 QÉ`̀WEG »`̀a ∂``̀dPh ,AÉ`̀KÓ`̀ã`̀dG Ωƒ`̀«`̀dG
 »`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀dG ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dGh ¿hÉ``©``à``dG
 á``̀ «``̀ª``̀ jOÉ``̀cC’G ø``̀«``̀H ∑ô``̀à``̀°``̀û``̀ª``̀dG
 çGôà∏d »Hô©dG »ª«∏bE’G õcôªdGh
 áª¶æe  øe  ájÉYQ  âëJ  »ªdÉ©dG
 º∏©dGh  á«Hôà∏d  IóëàªdG  º``̀eC’G
 ó`̀bh  .(ƒ`̀μ`̀ °`̀ù`̀fƒ`̀«`̀ dG) á`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀ dGh
 ∫hC’G  ¬eƒj  »a  èeÉfôÑdG  íààaG
 QÉ°ûà°ùe  ,»`̀bÉ`̀æ`̀°`̀Tƒ`̀H  ô`̀«`̀æ`̀e  .O
 øjôëÑdG  áÄ«¡d  »ªdÉ©dG  çGô`̀à`̀dG
 øY  á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dÉ`̀H  ,QÉ`````̀KB’Gh  áaÉ≤ã∏d
 ,áØ«∏N ∫BG óªëe âæH »e áî«°ûdG
 áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG  áÄ«g  á°ù«FQ
 âæH  Iô«æe  áî«°ûdGh  ,QÉ```̀ KB’Gh
 …ò«ØæàdG ôjóªdG ,áØ«∏N ∫BG áØ«∏N
 ∫BG  ∑QÉ`̀Ñ`̀e  ø`̀H  óªëe  á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀cC’
 ,á«°SÉeƒ∏HódG  äÉ°SGQó∏d  áØ«∏N
 »Ñ°ùàæe øe É°üî°T 40 ácQÉ°ûªH
 áμ∏ªe  äÉã©Hh  á«LQÉîdG  IQGRh

 øª°†Jh   .êQÉ`̀î`̀dG  »a  øjôëÑdG
 QhÉ`̀ë`̀ª`̀dG ø``̀e G kOó````̀Y è`̀eÉ`̀ fô`̀Ñ`̀ dG
 »Kóëàe  ø`̀e  áÑîf  É`̀gGô`̀KCG  »àdG
 :ÉgRôHCG  øe  ƒμ°ùfƒ«dG  AGôÑNh
 äÉ````«````dB’Gh º``̀«``̀gÉ``̀Ø``̀ª``̀dG ¢```Vô```Y
 QÉ`̀WEG  »a  áeóîà°ùªdG  á«°ù«FôdG
 á∏°üdG  äGP  ƒμ°ùfƒ«dG  äÉ«bÉØJG
 ´ƒæJ  õ`̀jõ`̀©`̀Jh  ájÉªM  á«bÉØJÉc
 ,(2005)  »aÉ≤ãdG  ô«Ñ©àdG  ∫Éμ°TCG
 »aÉ≤ãdG  çGôàdG  ¿ƒ°U  á«bÉØJGh
 á«bÉØJGh  ,(2003)  …OÉ`̀ª`̀dG  ô«Z
 Qƒª¨ªdG  »aÉ≤ãdG  çGôàdG  ájÉªM
 á`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀JGh  ,(2001)  √É`̀ «`̀ª`̀ dÉ`̀ H
 »aÉ≤ãdG  »ªdÉ©dG  çGô`̀à`̀dG  ájÉªM
 á«bÉØJGh  ,(1972)  »©«Ñ£dGh
 Ωóîà°ùJ  »`̀à`̀dG  πFÉ°SƒdG  ¿CÉ°ûH
 ô`̀«`̀Z QÉ````̀é````̀J’G ™```̀æ```̀eh ô``̀¶``̀ë``̀d
 á«aÉ≤ãdG  äÉμ∏àªªdÉH  ´hô°ûªdG
 GhQó«fƒ«dG  á«bÉØJGh  ,(1970)
 á`̀ «`̀ aÉ`̀≤`̀ ã`̀ dG äÉ```aÉ```≤```ã```dG ¿CÉ```°```û```H
 ô«Z πμ°ûH IQó°üªdG hCG ábhô°ùªdG
 ájÉªëd  …Ég’  á«bÉØJGh  ,»fƒfÉb
 ´Gõf ádÉM »a á«aÉ≤ãdG äÉμ∏àªªdG
 ,Ég’ƒcƒJhôHh  (1954)  í∏°ùe
 ,QhÉëªdGh  OƒæÑdG  ø`̀e  Égô«Zh
 èeÉfôÑdG äÓNGóe âæª°†J å«M
 ™e  á«bÉØJG  π`̀c  ø`̀Y  á`̀eÉ`̀Y  áëªd
 ,É`̀¡`̀JGAGô`̀LEGh  á«aÉ≤ãdG  É¡à«Ø∏N

 äÉeGõàd’Gh äÉ«dhDƒ°ùªdG  ∂dòch
 ∫hó```̀ dG ≥``̀JÉ``̀Y ≈``∏``Y ™``≤``J »``̀à``̀dG
 óæY É¡JÉYGôe Öéj »àdG ±GôWC’G
 äGógÉ©ªdG  √ò`̀g  ≈∏Y  ábOÉ°üªdG

 .á«dhódG
 ,π```°```ü```à```e ¥É````̀ «````̀ °````̀ S »```````̀a
 á`̀«`̀Yƒ`̀J ≈````̀dEG è``eÉ``fô``Ñ``dG ±ó``̀¡``̀j
 øjôëÑdG áμ∏ªe »a ø««°SÉeƒ∏HódG
 áLQóªdG  á«°SÉ°SC’G  º«gÉØªdÉH
 á≤∏©àªdG  ƒμ°ùfƒ«dG  á`̀aÉ`̀≤`̀K  »`̀a
 ,á©ÑàªdG  äÉ`̀«`̀ dB’Gh  äÉ«bÉØJ’ÉH

 ≥`̀ë`̀∏`̀ª`̀dG OGó``````YEG ≈`̀ ∏`̀Y π``ª``©``dGh
 »∏ãªeh  »∏Ñ≤à°ùªdG  »`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG
 á«æjôëÑdG  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  IQGRh
 ¿Éé∏d  á«∏Ñ≤à°ùªdG  äÉHÉîàfÓd
 ƒμ°ùfƒ«∏d  á«°SÉFôdG  ¢ùdÉéªdGh

 .áaÉ≤ãdÉH á∏°üdG äGP
 á«ªjOÉcCG  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédG
 áØ«∏N  ∫BG  ∑QÉ```Ñ```e  ø```H  ó`̀ª`̀ë`̀e
 º¶æJ  á«°SÉeƒ∏HódG  äÉ`̀°`̀SGQó`̀∏`̀d
 èeGôHh äGô°VÉëe …QhO πμ°ûH
 IQGRh  »Ñ°ùàæªd  π`̀ª`̀Y  ¢```̀TQhh

 ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dÉ`̀H ∂````̀ dPh ,á``̀«``̀LQÉ``̀î``̀dG
 IAÉ`̀Ø`̀μ`̀dGh Iô`̀Ñ`̀î`̀dG ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG ™`̀e
 ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e ø```̀e ¢``̀UÉ``̀ °``̀ü``̀ à``̀N’Gh
 äÉ°ù°SDƒªdGh äÉÄ«¡dGh äGQGRƒdG
 π`̀NGO  ø`̀e  á°UÉîdGh  á«eƒμëdG
 ∂dPh  É¡LQÉNh  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ™`̀«`̀°`̀Sƒ`̀Jh ô`̀ jƒ`̀£`̀ à`̀ dG π````̀LCG ø``̀e
 ,º¡aQÉ©eh  ø«ØXƒªdG  ∂`̀cQGó`̀e
 ¥ÉaB’  πª©dG  iƒà°ùªH  AÉ≤JQÓdh
 IƒLôªdG ±GógCÓd É k≤«≤ëJ ÖMQCG

.øWƒ∏d káeóNh

 á`̀«`̀ °`̀SÉ`̀eƒ`̀ ∏`̀ Hó`̀dG äÉ``̀°``̀SGQó``̀∏``̀d ∑QÉ``̀ Ñ``̀ e ø``̀ H ó`̀ª`̀ë`̀e á``̀«``̀ª``̀jOÉ``̀cCG
zá`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dÉ`̀H á`̀ °`̀UÉ`̀î`̀ dG ƒ`̀μ`̀°`̀ù`̀fƒ`̀«`̀dG äÉ`̀ «`̀ bÉ`̀ Ø`̀ JG{ è`̀ eÉ`̀ fô`̀ H ≥`̀∏`̀£`̀J
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 ≥ØJG  »àdG  á«ªdÉ©dG  äÉÑ°SÉæªdG  ø`̀e  ó`̀MGh  áë°üdG  Ωƒ`̀j
 Ωó≤jh  ¢SÉædG  ¬«a  πØàëj  É«dhO  Éeƒj  íÑ°UCG  ≈àM  ºdÉ©dG  É¡«∏Y
 á«Øjô©àdG  á«ª«∏©àdG  äGô°VÉëªdGh  äGhó`̀æ`̀dG  ¿ƒ°ü°üîàªdG

.¿É°ùfE’G IÉ«M »a áë°üdG á«ªgCÉH
 áë°üdG  á«©ªL ≈dEG  »ªdÉ©dG  áë°üdG  Ωƒ«H  ∫ÉØàM’G  ™Lôj
 IƒYódÉH  Ω1948  ΩÉY  »a  á«©ªédG  âeÉb  å«M  ≈dhC’G  á«ªdÉ©dG
 iôcP AÉ«MEG πLCG øe áë°üdÉH ¢UÉN …ƒæ°S Ωƒj ¢ü«°üîJ ≈dEG
 Ωƒ«dG  Gò¡H ∫ÉØàM’G CGóH óbh ,á«ªdÉ©dG  áë°üdG áª¶æe ¢ù«°SCÉJ
 Éeƒj ΩÉY πc øe πjôHCG øe ™HÉ°ùdG Ωƒj ójóëJ ºJh Ω1950 ΩÉY

.áë°ü∏d É«ªdÉY
 ∞∏àîe Ωƒ«dG Gò¡H ¢UÉN ´ƒ°Vƒe QÉ«àNG ºàj ΩÉY πc »ah
 á«ë°U äÉeƒ∏©e áaô©e ≈∏Y ¢SÉædG óYÉ°ù«d »°VÉªdG ΩÉ©dG øY

.ΩÉY πc IójóL
 πX »a Éª¡e Éeƒj »ªdÉ©dG  áë°üdG  Ωƒj ¿ƒμ«°S ΩÉ©dG  Gòg
 ¢Shô«a  ™e  á«Ñ£dG  QOGƒμdG  É¡°VƒîJ  »àdG  á°Sô°ûdG  ácô©ªdG
 ≈∏Y ΩÉ©dG Gòg Aƒ°†dG §∏°ùjh ,ºdÉ©dG AÉëfCG ™«ªL »a ÉfhQƒc
 áª¶æe  äÉª«∏©àH  ΩGõàd’Gh  ,¬àë°üH  ¿É°ùfE’G  ΩÉªàgG  IQhô°V
 ™eh  ’hCG  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  ™e  πeÉ©àdG  »a  á«ªdÉ©dG  áë°üdG
 »àdG  Iô«ãμdG  áÄHhC’Gh  äÉ°Shô«ØdG  πX  »a  ΩÉY  πμ°ûH  IÉ«ëdG

.Iô«NC’G äGƒæ°ùdG »a ºdÉ©dG Üô°†J
 áª¡ªdG  íFÉ°üædG  ºjó≤J  ΩÉ©dG  Gòg  ±Gó`̀gCG  ºgCG  øe  É°†jCGh
 ióªH  ∞jô©àdGh áeÉ©dG áë°üdG ≈∏Y á¶aÉëªdG É¡fCÉ°T øe »àdG
 IQhô°V  ™e  ,19-  ó«aƒc  ¢Shô«a  ¿CÉ°T  øe  π«∏≤àdG  IQƒ£N
 í«≤∏àdG  IQhô°Vh  ¬©e  πeÉ©àdG  á«Ø«c   »a  í°üædÉH  ΩÉªàg’G

.IôaƒàªdG äÉMÉ≤∏dÉH
 ø«∏eÉ©dÉH ΩÉªàg’G ΩÉ©dG Gòg πH Ωƒ«dG Gòg äGQhô°V øe ¿EG
 πc É©«ªL º¡d ¿Éæàe’Gh ôμ°ûdG π«°UƒJh ,»ë°üdG ∫ÉéªdG »a

.¬©bƒe »a
 ÉfQOGƒc Ωƒ«dG Gòg ÜÉë°UC’ »ªdÉ©dG áë°üdG Ωƒj »a á«ëJ

.ºμd Gôμ°T á«Ñ£dG

»ªdÉ©dG áë°üdG Ωƒj
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óªMCG ó«°S º«gGôHEG AÉ«Ÿ :º∏≤H

كالم 
في الصحة

نصيحة ا�سبوع مقدمة من مستشفى السالم التخصصي 
 ¢`̀VGô`̀eCG  …QÉ°ûà°SG  »YÉ°ùdG  ºjôμdGóÑY  QƒàcódG  í°üf
 IQÉÑ©H  »Ñ£dG  è«∏îdG  AGôb  IôéæëdGh  ¿PC’Gh  ∞fC’G  áMGôLh

 .zêÓ©dG øe ô«N ájÉbƒdG{
 øe  É¡dƒ≤f  ,øjôNB’G  É¡H  í°üæfh  ÉgOOôfh  É¡©ª°ùf  IQÉÑY
 ÉeóæY ä’ÉëdG hCG ∞bGƒªdG ¢†©Ñd IOhóëe ájhGR ∫ÓN ÉæJô¶f

.√ôeCG Éæª¡j ¢üî°T ≈∏Y hCG Éæ«∏Y CGô£J
 »a ∞«æëdG ÉææjO ¬©°Vh è¡æe ájÉbƒdG ¿CG º∏©f ’ ób Éææμd
 Gòg º«dÉ©J óéf ,(¢U) óªëe º¶YC’G ∫ƒ°SôdG É¡d ¢ù°SCG á°SQóe
 ájÉbƒdG  è¡æe .¬«Ñf áæ°Sh ¬∏dG  ÜÉàc äÉ«W »a áë°VGh è¡æªdG
 øe ¿É°ùfE’G IÉ«M ÖfGƒL πc πª°ûj ∞«æëdG ÉææjO ¬©°Vh …òdG

.ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’Gh á«°ùØædGh á«ë°üdG á«MÉædG
 áë°üH ≥∏©àj Éª«a ájÉbƒdG ÖfÉL ≈∏Y Gô«ãc õcôf ÉæfCG  ™e

 ΩÉ¶f  ´ÉÑJG  »a  ¢SQGóeh  ¥ôW  Éæjód  âëÑ°UCG  ,ÉæfGóHCG  ∫ÉªLh
 .Éæàë°üH É≤«Kh ÉWÉÑJQG §ÑJôj ¬∏cCÉf Ée ¿G å«M »ë°U »FGòZ
 óYÉ°ùJ »¡a ΩÉ¶àfÉH á«°VÉjôdG  øjQÉªàdG  á°SQÉªe ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH
 …ôμ°ùdGh  á«ZÉeódG  áàμ°ùdGh  Ö∏≤dG  ¢`̀VGô`̀eCG  øe  ájÉbƒdG  »a
 øeh  ,¢VGôeC’G  øe  Égô«Zh  ,¿ÉWô°ùdGh  ΩódG  §¨°V  ´ÉØJQGh
 ¿RƒdG  ∞«ØîàH  ΩÉªàg’G  É°†jCG  ¢`̀VGô`̀eC’G  øe  ájÉbƒdG  ôgÉ¶e

.ø«NóàdG øY ´Éæàe’Gh Iô°ûÑdG ≈∏Y á¶aÉëªdGh
 áLQóH  ™àªàf  ÉæëÑ°UCG  á«ë°üdG  äGOÉ°TQE’G  ´ÉÑJG  ÖÑ°ùHh
 Ö°SÉμªdG  √òg ≥«≤ëJ ºZQ øμdh  .ájƒ«ëdGh •É°ûædG  øe á«dÉY
 ¢VGôeC’G  ¿CÉ`̀ch  ,¢VGôeC’G  øe  ô«ãμdG  »°ûØJ  iôf  ÉædR  ’  É¡∏c

.Éæ©e ¥ÉÑ°S »a
 äÉ©ªàéªdÉH áÄHhC’G »a m¢ûØJ øe »fÉ©f ÉædR ’ iôJ Éj GPÉªd

 »a  Éé¡æe  ájÉbƒdG  ΩÉ¶f  ÉfòîJG  ÉæfCG  ºZQ  ?§≤a  OGô`̀aC’G  ¢ù«dh
 øæ°Sh ájhÉª°ùdG ÖàμdG »a ájÉbƒdG è¡æe ≈dEG Éæ©LQ ƒd !ÉæJÉ«M
 øe Éæd ™°Vh …òdG ájÉbƒdG ¿ƒfÉb ≥Ñ£f ºd ÉæfCG ÉfóLƒd AÉ«ÑfC’G
 ,á¡L  øe  AGò¨dÉH  ΩÉªàg’G  Éæd  ócDƒJ  AÉª°ùdG  º©f  .AÉª°ùdG  πÑb
 ∑ôàH  ∂dPh  »MhôdG  ÖfÉédG  ≈∏Y  ôãcCG  ócDƒJ  iô`̀NCG  á¡L  øeh
 ,áYÉæªdGh  º°ü©dG  ∂à¡j  Ée  ÜƒfòdG  øe  ¿CG  Éæd  âæ«Ña  ,ÜƒfòdG
 òîàæd øμdh ,ôãcCG ∞°Uƒd ™°ùàj ’ ΩÉ≤ªdGh AÓÑdG ∫õæj Ée É¡æeh

.π°†aCG IÉ«ëH º©æfh ÉæJÉ«M »a ÓeÉμàe Éé¡æe ájÉbƒdG

 Ö«°üJ »àdG ¢VGôeC’G óMCG AÉ°†«ÑdG √É«ªdG
 É¡d ¢Vô©àjh ,¿É°ùfE’G iód É≤∏b πãªJh ø«©dG
 ΩÉY 60 ø°S Æƒ∏H ó©H ¢UÉî°TC’G øe ô«Ñc OóY

 .ø«©dG á°SóY ΩÉàYEÉH
 ∫Ó`̀L Qƒ``à``có``dG QhÉ```̀M »`̀Ñ`̀£`̀dG è`̀«`̀∏`̀î`̀dG
 ¿ƒ«©dG  áMGôLh  ÖW  …QÉ°ûà°SG  …ƒ°SƒªdG

.»°ü°üîàdG …ƒ°SƒªdG õcôªH
?AÉ°†«ÑdG √É«ªdG »g Ée -

 çóëJ  »àdG  áeÉà©dG  ƒg  AÉ°†«ÑdG  √É«ªdG 
 »àdG  ,á«©«Ñ£dG  ø«©dG  á°SóY  »`̀a  É«éjQóJ
 ádhDƒ°ùªdG »gh ,áaÉØ°T á«d’R IOÉe øe ¿ƒμàJ
 ΩÉ`̀°`̀ù`̀LC’G  ø`̀e  ¢ùμ©æªdG  Aƒ`̀°`̀†`̀dG  õ«côJ  ø`̀Y

.ø«©dG á«μÑ°T ≈∏Y á«FôªdG
 ,É k«éjQóJ  ¢†«HC’G  AÉªdG  ¿ƒμàj  kIOÉ``̀Yh
 óbh ,πªàμj ¿CG ≈dEG á°Só©dG »a áeÉà©dG OGOõJh
 AÉªdG q»ª°S Gò¡dh ,ø«©dG DƒHDƒH »a ¢VÉ«H iôj
 IOÉe ¬æμdh kAÉe ¢ù«d á≤«≤ëdG »a ƒgh ¢†«HC’G

.áªà©eh IóeÉL
 áHÉ°UEÓd  áë°VGh  ¢`̀VGô`̀YCG  ∑Éæg  π`̀g  -

?AÉ°†«ÑdG √É«ªdÉH
 kÉ«éjQóJ  AÉªdG  ¿ƒμàj  ä’ÉëdG  º¶©e  »a
 ô©°ûjh  äGƒ`̀æ`̀°`̀S  ≈àM  hCG  ô`̀¡`̀°`̀TCG  ió``e  ≈∏Y

:É¡æe ¢VGôYCÉH ¢üî°ûdG
 AÉ`̀Ø`̀ à`̀NGh ô`̀¶`̀æ`̀ dG »``̀a á``̀ª``̀FGO á`̀eÉ`̀ª`̀Z - 

.√ƒLƒdGh ∫Éμ°TC’G »a π«°UÉØàdG
 äGôàa  »`̀a  IQÉ¶ædG  á°SóY  º`̀bQ  πjóÑJ  -

.Iôe ∫hC’ IQÉ¶ædG ¢ùÑd ≈àM hCG áHQÉ≤àe
 ¢†©H  ó`̀æ`̀Y  á``̀jDhô``̀dG  »`̀ a  Å`̀LÉ`̀Ø`̀e  ô««¨J
 ó«©Ñ∏d  á«HÉÑ°V ájDhôdG  »a  CGóÑj  ób  ¢UÉî°TC’G

.IAGô≤dG πãe Üô≤∏d ájDhôdG »a ø°ùëàdG ™e
 IQÉ``̀ fE’G »`̀a á`̀ jDhô`̀ dG  ≈∏Y IQó`̀≤`̀ dG  Ωó`̀Y -
 ÉªFGO  ¢üî°ûdG  êÉàëjh  á`̀jOÉ`̀©`̀dGh  áàaÉîdG
 QGƒ`̀fC’G  øe èYõæjh IAÉ`̀°`̀VE’G  »a IOÉ`̀jR  ≈`̀dEG

.äGQÉ«°ùdG QGƒfCG ¢Uƒ°üîdÉHh
 ájDhôdG Ö©°üJh ¿GƒdC’G ájDhQ »a ôKDƒJ  -
 ábÉ«°ùdG  kIOÉ`̀Y  ¢üî°ûdG  Öæéà«a  ΩÓ¶dG  »a

.π«∏dG »a
 Éeh  ?AÉ°†«ÑdG  √É`̀«`̀ª`̀dG  ´Gƒ```̀fCG  »`̀g  É`̀e  -

?É¡HÉÑ°SCG
 …ò`̀dG  ¢†«HC’G  AÉ`̀ª`̀dG  ƒ`̀g  É kYƒ«°T  ôãcC’G 
 ¢VGôYC’G  CGóÑJ  ÉÑdÉZh  ,ôª©dG  Ωó≤J  ™e  »JCÉj
 øe  ∞∏àîJh  ™HÉ°ùdGh  ¢SOÉ°ùdG  øjó≤©dG  »a
 á`̀«`̀KGQƒ`̀dG  á«æÑdG  Ö°ùëH  ô``̀NBG  ≈``̀dEG  ¢üî°T
 Ωó≤àH  ¬WÉÑJQ’  Gô`̀¶`̀fh  ,iô``̀NC’G  π`̀eGƒ`̀©`̀dGh
 AÉªdG  øe  áÑ°ùf  ¬jód  ¿ƒμj  ¿É°ùfEG  πμa  ôª©dG

.Ωó≤àªdG ôª©dG »a áæ«©e áÑ°ùæH ¢†«HC’G
 äÉHÉ°UE’ ÖMÉ°üªdG ¢†«HC’G AÉªdG ∑Éæg -
 ´ô`̀ °`̀SCG ¿ƒ`̀μ`̀ j kIOÉ````̀Y ƒ``̀gh ¢```̀SCGô```̀dGh ø`̀«`̀©`̀dG

.ÉÄLÉØeh

 ÖMÉ°üe  ∫É`̀Ø`̀WC’G  »a  ¢†«HC’G  AÉªdGh  -
 äÉHÉ¡àd’Gh ¢VGôeC’G ¢†©H ™eh á«≤∏N Üƒ«©d

.πªëdG Iôàa »a
 äÉHÉ¡àd’G  ™`̀e  ¢†«HC’G  AÉ`̀ª`̀dG  É°†jCGh  -
 ¢†©H  ò``̀NCG  ™``̀eh  ø`̀«`̀©`̀dG  á«Mõ≤d  IQô`̀μ`̀à`̀ª`̀dG

.¿hõ«JQƒμdÉc ájhOC’G
 á°UÉNh-  áæeõªdG  ¢``̀VGô``̀eC’G  Oƒ``̀Lh  -
 ¢†«HC’G  AÉ`̀ª`̀dG  º`̀cGô`̀J  ø`̀e  ´ô°ùj  -…ôμ°ùdG
 äÉØYÉ°†e  ™`̀e  ¢†«HC’G  AÉ`̀ª`̀dG  áÑ°ùf  OGOõ``̀Jh

.á«μÑ°ûdG »a …ôμ°ùdG
 AÉªdG  øe  áÑ°ùf  É¡jód  Iô«ãc  ä’ÉM  ∑Éæg
 ø°S  »`̀a  º`̀gh  ô¶ædG  ≈∏Y  Iô`̀KDƒ`̀ª`̀dG  ¢`̀†`̀«`̀HC’G

 .…ôμ°ùdG ¢Vôe øY èJÉf ƒgh IôμÑe
 ô«KCÉJ  ¬d  ¢ùª°ûdG  á©°TC’  ¢Vô©àdG  ¿CG  Éªc
 AÉªdG  ≈`̀ dEG  …ODƒ``̀jh  ø«©dG  á°SóY  ≈∏Y  ô°TÉÑe

.ôμÑªdG ¢†«HC’G
?êÓ©dG ¿ƒμj ∞«c -

 πNóàdÉH  ¿ƒμj  kÉÑdÉZ  ¢†«HC’G  AÉªdG  êÓY
 ¢†«HC’G AÉªdG Öë°S â«bƒJ óªà©jh »MGôédG

.¿É«MC’G ÖdÉZ »a ¢†jôªdG ≈∏Y
 ¢†«HC’G  AÉªdG  ¿CG  ¢†jôªdG  iCGQ  Ée  ≈àe
 ábÉ«°Sh  IAGô`̀b  øe  á«eƒ«dG  ¬JÉ«M  ≈∏Y  ôKDƒj

.á«∏ª©dG AGôLEG Qô≤j »Ñàμe πªYh
 Ö«Ñ£dG .áFQÉ£dG äÉ«∏ª©dG øe â°ù«d »¡a
 »a  ÇQÉ`̀W  πμ°ûH  AÉªdG  á«∏ªY  AGô`̀LEG  Qô≤j  ób
 ≈dEG …ODƒj ób …òdGh ¢†«HC’G AÉªdG ∫ÉªàcG ∫ÉM

 §¨°V »a ´ÉØJQG) Oƒ°SC’G AÉªdG πãe äÉØYÉ°†e
.äÉHÉ¡àd’G hCG (ø«©dG

 Ö«Ñ£dG Qô≤j ób ä’ÉëdG ¢†©H »a ¬fCG Éªc
 Qò©J  ∫ÉM  »a  á«∏ª©dG  AGô`̀LEG  »a  ∫Éé©à°S’G
 êÓY  ≈`̀dEG  ¢†jôªdG  êÉ«àMGh  á«μÑ°ûdG  á`̀jDhQ
 ∫É°üØfGh  …ôμ°ùdG  ¢Vôe  êÓYh  á©HÉàe  πãe

.á«μÑ°ûdG
:…ôμ°ùdG ¢Vôªd kGóL áª¡e á¶MÓe ™e

 πÑb  …ôμ°ùdG  á«μÑ°ûdG  ∫ÓàYG  êÓY  Öéj
 á©HÉàªdGh  øμeCG  ¿EG  AÉªdG  Öë°S  á«∏ªY  AGôLEG
 Iô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀e á`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀dG AGô`````̀LEG ó`̀©`̀H Iô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

.á«∏ª©dG ó©H äÉØYÉ°†ªdG IOÉjR á«dÉªàM’
 AGô``̀LEG ∫É``M »`̀a kGô`̀«`̀ã`̀c çó`̀ë`̀j É`̀e Gò``̀gh
 ø°ùëàj  ób  ,øjôëÑdG  êQÉ`̀N  ó∏H  »a  á«∏ª©dG
 ó©H  äÉØYÉ°†ªdG  CGóÑJh  Iô«°üb  Ióe  QÉ°üHE’G
 IóªdG  √ò`̀g  â«ª°Sh{  É¡LÓY  Ö©°üjh  ô¡°T
 Ióe ájDhôdG  »a ô°TÉÑªdG  ø°ùëà∏d  π°ù©dG  ô¡°T

.zô¶ædG ó≤a ÉªHQh ÉgQƒgóJ ºK ô¡°T
 É¡©ª°SCG âdRÉe áÄWÉN áeƒ∏©e ∑Éæg ¿CG Éªc
 ≈àM QÉ¶àf’G »gh ôªà°ùe πμ°ûH IOÉ«©dG »a

.¢†«HC’G AÉªdG πªàμj
 πÑb kÓ`̀©`̀a ¿É```̀ch á`̀ª`̀jó`̀b á`̀eƒ`̀∏`̀©`̀e »``̀gh
 å«M  ¢†«HC’G  AÉªdG  ∫ÉªàcG  π°†Øf  áæ°S  30
 ,áWÉ«îdGh  »Ñ£dG  •ô°ûªdÉH  á«∏ª©dG  …ôéJ
 øμdh  ä’ÉëdG  √òg  »a  π¡°SCG  πªàμªdG  AÉªdÉa
 äÉHòHòdG  »gh  (ƒcÉØdG)  á«æ≤àdG  π°†ØH  Ωƒ«dG
 »a  AÉ`̀ª`̀dG  á«∏ªY  AGô```LEG  ¿É`̀μ`̀eE’É`̀H  á«Jƒ°üdG
 ¿ƒμJ)  .¬fƒμJ  á`̀jGó`̀H  »`̀a  π°†Øjh  â`̀bh  …CG
 ábÉ£dG  á«ªc  å«M  (¢†jôªdGh  Ö«Ñ£∏d  π¡°SCG
 AÉ`̀ª`̀dG  IOÉ```̀jR  ™`̀e  OGOõ````̀Jh  π```bCG  áeóîà°ùªdG

.¬àaÉãch
 kÉYƒ«°T ôãcC’G á«∏ª©dG »g (ƒcÉØdG) á«∏ªY
 ºàJh  á≤«bO  15-10  »dGƒM  ¥ô¨à°ùJh  É«dÉM
 ≈àM  hCG  ø«©∏d  »`̀©`̀°`̀Vƒ`̀ª`̀dG  ô`̀jó`̀î`̀à`̀dG  â`̀ë`̀J
 á«ÑW  äGRôZ  ≈dEG  êÉàëf  ’h  .§≤a  äGô£≤dÉH
 ¬dÓN øe ºàjh (º∏e 2 »dGƒM) ìôédG ô¨°üd

 .áfôe á°SóY ´QRh AÉªdG ádGREG
 ¢SÉ«b  á`̀bO  »`̀a  çó`̀M ô`̀NBG  Qƒ£J ∑É`̀æ`̀gh
 øe k’ó```̀H á`̀«`̀Fƒ`̀°`̀†`̀dG äÉ`̀Lƒ`̀ª`̀dÉ`̀H äÉ`̀°`̀Só`̀©`̀dG
 øe  ¢ü∏îàdG  ¿ÉμeE’ÉÑa  .á«Jƒ°üdG  äÉHòHòdG

.¢†«HC’G AÉªdG á«∏ªY AGôLEG ó©H IQÉ¶ædG
 ó©Ñ∏d  áãjóM  äÉ°SóY  á``̀YGQR  øμªj  Éªc
 á°Só©dG ´ƒf á°ûbÉæe øμªjh (IAGô≤dG) Üô≤dGh

.ìGôédG Ö«Ñ£dG ™e
 øμªj  å«M ΩÉjCG  IóY  »g AÉØ°ûà°S’G  Ióe
 »dGƒM  ó©H  Iô°TÉÑe  πª©∏d  IOƒ©dG  ¢üî°û∏d
 IAGô≤dG Iô°TÉÑeh á«∏ª©dG AGôLEG øe ΩÉjCG 7-5
 á«∏ª©dG  ó`̀©`̀H  ∞`̀ JÉ`̀ ¡`̀ dGh  RÉ`̀Ø`̀∏`̀à`̀dG  Ió`̀gÉ`̀°`̀û`̀eh

 .Iô°TÉÑe

 ø«¨dÉÑdGh ∫ÉØWC’G ≈∏Y ΩÉ«°üdG ÖLƒàj Óa ,ô°ùj øjO »eÓ°SE’G ÉææjO
 º¡a ,º¡«∏Y IQƒ£N øe ¬∏μ°ûj Ée ÖÑ°ùH ∫hC’G ´ƒædG …ôμ°ùdÉH ø«HÉ°üªdG
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ΩódG  »a ôμ°ùdG  ∫ó©e »a äÉYÉØJQGh äÉ°VÉØîf’ ¿ƒ°Vô©e

 .ΩÉ«°üdG Iôàa »a »fƒà«μdG ¢†ªëàdG
 º¡FÓeõH Iƒ°SCG ΩÉ«°üdÉH º¡d Gƒëª°ù«d º¡«∏gCG ≈∏Y Ió°ûH ¿ƒë∏j º¡æμd
 »æH’  øμªj  πg  :äÉ`̀¡`̀eC’Gh  AÉ``̀HB’G  øe  äGQÉ°ùØà°S’G  ôãμàa  ,º`̀¡`̀fGƒ`̀NEGh
 ∫ÉØWC’G ÖW …QÉ°ûà°SG Ó©dG áéjóN IQƒàcódG ÉædGDƒ°S øY Ö«éJ ?ΩÉ«°üdG

.»Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ≈Ø°ûà°ùªH AÉª°üdG Oó¨dGh …ôμ°ùdG ¢VGôeCGh
 ΩCG ΩÉ«°üdG ¬fÉμeEÉH πØ£dG ¿Éc GPEG Qô≤j øe ƒg ∫ÉØWC’G …ôμ°S Ö«ÑW }
 …QÉ°ûà°S’G Ö«Ñ£dG á≤aGƒe òNCG ó©H ’EG ΩÉ«°üdÉH º¡æH’ πgC’G íª°ùj Óa ,’
 ¿É°†eQ  ô¡°T  πÑb  …ôμ°ùdG  Ö«ÑW  IQÉ`̀jR  øe  óHÓa  ,πØ£dG  ádÉëd  ™HÉàªdG
 ô¡°TCÓd  ΩódG  »a  ôμ°ùdG  ä’ó©e  á©LGôeh  πØ£∏d  á«ë°üdG  ádÉëdG  º««≤àd
 äÉYôL  πjó©Jh  ,»fóÑdG  •É°ûædGh  ,»FGò¨dG  ΩÉ¶ædG  á©LGôeh  á«°VÉªdG

(HBA1C) »ªcGôàdG ôμ°ùdG ∫ó©e ¢üëah ø«dƒ°ùfC’G
?…ôμ°ùdÉH ÜÉ°üªdG πØ£∏d ΩÉ«°üdG •hô°T Ée -

 ¬ª°ùL ¿ƒμj ¿CGh ,Æƒ∏ÑdG á∏Môe πNO ób ¢†jôªdG ¿ƒμj ¿CG π°†Øj }
 .ΩÉ«°üdG á≤°ûe πªëJ ≈∏Y G kQOÉb

 ΩÉ¶f ´ÉÑJGh ø«dƒ°ùfC’G äÉYôL òNCG á«MÉf øe äÉª«∏©àdÉH Ωõà∏j ¿CG }
.ΩÉ¶àfÉH ôμ°ùdG ¢üëah ¿RGƒàe »FGòZ

 ΩódG »a ôμ°ùdG ∫ó©e »a •ƒÑg çhóM ¿hO øe ΩÉ«°üdG ≈∏Y IQó≤dG }
.¿ƒà«μdG IOÉe Qƒ¡X ™e ójó°T ´ÉØJQG hCG

 »a ¿É°†eQ ô¡°T AÉæKCGh πÑb ΩódG »a ôμ°ùdG ∫ó©e ¿ƒμj ¿CG π°†Øj }
.Üƒ∏£ªdG ∫ó©ªdG

?ΩódG »a ôμ°ùdG áÑ°ùf ´ÉØJQGh ¢VÉØîfG ¢VGôYCG Ée -
 áYô°S ,ø«©dG á∏∏ZR ,¥ô©J ,áØLQ :ΩódG »a ôμ°ùdG ¢VÉØîfG ¢VGôYCG }
 ≈dEG …ODƒj ób πØ£dG ∞©°ùj ºd GPEGh áNhO ,¬LƒdG »a Üƒë°T ,Ö∏≤dG äÉ°†Ñf

.AÉªZE’G hCG èæ°ûàdG
 ,∫ƒÑàdG  Iôãch ¢û£©dÉH  Qƒ©°ûdG  :ΩódG  »a  ôμ°ùdG  ´ÉØJQG  ¢VGôYCG  }
 »dÉàdÉHh ¿ƒà«μdG IOÉe ¬æY èàæj ΩódG »a ôμ°ùdG ´ÉØJQG QGôªà°SGh ,´Gó°üdG
 »fƒà«μdG  ¢†ªëàdG  ádÉëH  ±ô©j  Ée  ,Ωó`̀dG  »a  á°VƒªM  ¿ƒμJ  ≈dEG  …ODƒ`̀j

.≈Ø°ûà°ùªdG »a É¡LÓY ÖLƒàj Iô«N ádÉM »gh
?ΩÉ«°üdG øe ¿ƒYƒæªªdG ≈°VôªdG ºg øe
.ø«dƒ°ùfC’G ø≤M òNCÉH ø«eõà∏ªdG ô«Z }

.AGò¨dG º«¶æàH ø«eõà∏ªdG ô«Z }
 ∫ÓN  èæ°ûàdG  hCG  AÉªZE’G  áLQód  ójó°T  •ƒÑg  º¡jód  π°üM  øjòdG  }

 .á«°VÉªdG áæ°ùdG

 ÉeóæY ΩódG »a ôμ°ùdG •ƒÑg ¢VGôYCÉH ¿hô©°ûj ’ øjòdG ≈°VôªdG }
.•ƒÑ¡dG º¡jód π°üëj

.ΩódG »a ôμ°ùdG ∫ó©e »a äÉYÉØJQG º¡jód øe }
.∫ƒÑdG hCG ΩódG »a ¿ƒà«μdG IOÉe º¡jód øe }

 á∏Môe »a ¿ƒdGõj ’ øjòdG hCG …ôμ°ùdÉH ¢ü«î°ûàdG ƒãjóM ≈°VôªdG }
.π°ù©dG

 ∞∏J  ,…ƒ∏μdG  π°ûØdG  :πãe  …ôμ°ùdG  äÉØYÉ°†e  øe  ¿ƒfÉ©j  øjòdG  }
.ø«©dG á«μÑ°T ∫É°üØfG hCG ÜÉ°üYC’G

.á«eƒKôédG äÉHÉ¡àd’Éc iôNCG ¢VGôeCG øe ¿ƒfÉ©j øjòdG }
 ´ÉØJQG  ø«H  Ö∏≤àªdG  ,ô≤à°ùªdG  ô«Z  ¢û¡dG  …ôμ°ùdG  º¡jód  ø`̀e  }

.ôμ°ùdG ∫ó©e »a ¢VÉØîfGh
?¿É°†eQ »a ôμ°ùdG ≈°Vôªd ∂ëFÉ°üf Ée -

 ø≤ëdG  ø«dƒ°ùfCG  AGƒ°S  Ö«Ñ£dG  πÑb  øe  ø«dƒ°ùfC’G  äÉYôL  π«∏≤J  }
.áî°†ªdG ø«dƒ°ùfCG ΩCG

.ΩÉ¶àfÉH ôμ°ù∏d QôμàªdG ¢üëØdG Öéj }
 á«°VÉjôdG øjQÉªàdG AGOCG π°†Øj ,QÉ¡ædG AÉæKCG »fóÑdG Oƒ¡éªdG ÖæéJ }

.QÉ£aE’G áÑLh øe ø«àYÉ°S hCG áYÉ°S ó©H
.äGQó«gƒHôμdG á«ªc ÜÉ°ùM ™e ¿RGƒàe »ë°U AGòZ ∫hÉæJ }

.É¡aòM hCG Égô«NCÉJ ΩóYh äÉÑLƒdG ó«YGƒªH ΩGõàd’G }
 π≤J ∂dòHh …ƒÑædG …ó¡dÉH AGóàbG Qƒë°ùdG ô«NCÉJh Qƒ£ØdG π«é©J }

.ΩÉ«°üdG Iôàa
.¿ƒgódÉH á©Ñ°ûªdG áª©WC’Gh äÉjƒ∏ëdG ∫hÉæJ øe QÉãcE’G ΩóY }

.±ÉØédG Öæéàd AÉªdG øe á«aÉc äÉ«ªc Üô°T }
 É¡dhÉæà«d ¬Ñ«L »a iƒ∏ëdG øe á©£b ¬©e ¢†jôªdG πªëj ¿CG Öéj }

.•ƒÑ¡dÉH Qƒ©°ûdG óæY
 ¿CÉH »YÉªàL’G ±ô°ûªdG hCG á«°SQóªdG áë°üdG ¢Vôªe ÆÓHEG Öéj }

.á°SQóªdG ≈dEG áÑLhh ôμ°ùdG ¢üëa RÉ¡L πªëj ¿CG Öéjh ,ºFÉ°U πØ£dG
:G kóL º¡e

 ƒd  ≈àM) ¬∏gCG  πÑb  øe QÉ£aE’G  ≈∏Y ôÑéjh ,¢†jôªdG  ô£Øj  ¿CG  Öéj
-:(QÉ£aE’G óYƒe øe É kÑjôb âbƒdG ¿Éc

 »a ôμ°ùdG ∫ó©e ¿ƒμj ÉeóæY hCG ,•ƒÑ¡dG ¢VGôYCÉH Qƒ©°ûdG ádÉM »a }
.πbCG hCG ∫ƒª«∏e 4 ΩódG

 Ée  ôμ°ùdG  ∫ó©e »a ôãcCG  ∫hõf ¬«∏Y ÖJôà«°S ¢†jôªdG  QÉ£aEG  ΩóY }
.èæ°ûJ hCG AÉªZEG ≈dEG …ODƒ«°S

 hCG ΩódG »a ¿ƒà«μdG OƒLhh ΩódG »a ôμ°ùdG ∫ó©e ´ÉØJQG ádÉM »a }
.∫ƒÑdG

 ÜÉ°üe »∏ØW

..…ôμ°ùdÉH
 ?ΩÉ«°üdG ¬fÉμeEÉH πg 

 áë°U  πcÉ°ûe  ô`̀ã`̀cCG  ø`̀e  Ió```̀MGh  ∂`̀Ø`̀dG  º``̀ dCG  ó`̀©`̀j
 ¢UÉî°TC’G øe ô«ãμdG É¡¡LGƒj »àdG á©FÉ°ûdG ¿Éæ°SC’G
 É¡«∏Y ±ô©àædh á«eƒ«dG  º¡JÉÑLGh AGOCG  øY º¡≤«©j  h
 è«∏îdG  π°UGƒJ  ¿É`̀æ`̀°`̀SC’G  πcÉ°ûe  ø`̀e  Égô«Z  ≈∏Yh
 áMGôL …QÉ°ûà°SG ÖLQ »∏Y ±QÉY QƒàcódG ™e »Ñ£dG

.á«Ñ£dG øjôëÑdG áæjóªH ø«μØdGh ¬LƒdG
?»MGôédGh …OÉ©dG ¿Éæ°SC’G ºjƒ≤J ø«H ¥ôØdG Ée -

 ¿Éæ°SC’G  ºjƒ≤J  ¿CG  í°VhCG  ¿CG  Ö`̀MCG  ájGóÑdG  »a
 øe  hCG  ô``NBG  ≈``dEG  ™bƒe  ø`̀e  ¿É`̀æ`̀°`̀SC’G  ∂jôëàH  ≈æ©j
 í«ë°üàd  (∂ØdG  º¶Y)  IóYÉ≤dG  øª°V  ôNBG  ≈dEG  √ÉéJG
 ∂dòch  á«dÉªédG  á«MÉædG  øe  ¿Éæ°SC’G  ±ÉØ£°UG  πμ°T
 ΩÉ≤j  Gò`̀gh  ,á«Ø«XƒdG  á«MÉædG  øe  ¥ÉÑWE’G  í«ë°üJ
 ¢†©H  »`̀a  øμdh  ºjƒ≤àdG  …QÉ°ûà°SG  ±Gô`̀°`̀TEG  âëJ
 √ò`̀g  ≥«≤ëàd  »`̀MGô`̀é`̀dG  πNóà∏d  êÉ`̀à`̀ë`̀j  ¿É``̀«``̀MC’G
 πãe  á£«°ùH  äÓ`̀Nó`̀J  ∑Éæg  ¿ƒμj  å«ëH  ,±Gó```̀gC’G
 ¿Éæ°SC’G  ∂jôëàd  äÉZGôa  πª©d  ¿Éæ°SC’G  ¢†©H  ™∏N
 πãe  IQƒª£ªdG  ¿É`̀æ`̀°`̀SC’G  ¢†©H  ∞°ûc  hCG  iô```̀NC’G
 ,»©«Ñ£dG É¡fÉμe ≈dEG  É¡μjôëJ ≈∏Y IóYÉ°ùª∏d ÜÉ«fC’G
 ¿Éæ°SCG  πãe  IQƒª£ªdG  ¿Éæ°SCÓd  »MGôédG  ™∏îdG  hCG
 ôãcCG  πcÉ°ûe  ∑Éæg  iôNCG  ¿É«MCG  »a  .Égô«Z hCG  π≤©dG
 hCG »∏Ø°ùdG ∂ØdG Ωó≤àc ø«μØdG ≥HÉ£J ΩóY πãe Gó«≤©J
 ¿CG  øμªe  É°†jCG  …ƒ∏©dG  ∂Ø∏d  áÑ°ùædÉH  ∂dòch  √ôNCÉJ
 á«≤∏îdG  πcÉ°ûªdG  ∑Éægh  ,á∏μ°ûªdG  ¢ùØf  øe  »fÉ©j
 ôKDƒj Gògh »©«ÑW πμ°ûH ø«μØdG  ƒªf ≈∏Y ôKDƒJ »àdG
 ä’ÉëdG  √òg  º¶©e  »ah  ¿Éæ°SC’G  ≥HÉ£Jh  πμ°T  ≈∏Y
 ºjƒ≤àdG ≥jôW øY πNóàdÉH §≤a á∏μ°ûªdG πM øμªj ’
 »MGôL  πNóJ  ≈`̀dEG  áLÉM  ∑Éæg  ¿ƒμj  ÉªfEGh  …OÉ©dG
 §«£îJ  Ö∏£àj  Gò`̀gh  ø«μØdG  ø«H  ábÓ©dG  í«ë°üàd
 AóÑdG  πÑb  áMGôédGh  ºjƒ≤àdG  …QÉ°ûà°SG  ø«H  ∑ôà°ûe
 É¡à°SGQOh  á©°TC’Gh  äÉ°UƒëØdG  øª°†àJh  ádÉëdÉH
 ≈dEG  É¡à©HÉàeh  áÑ°SÉæªdG  êÓ©dG  á£N  ™°Vƒd  Gó«L
 áHÉéà°SG  ΩóY  ∑Éæg  ádÉM  »a  É¡«∏Y  πjó©àdGh  ájÉ¡ædG

 .iôNCG äÉØYÉ°†e hCG

 ™LGôªdG  ≈dEG  á£îdG  ìô°T  ºàj  ¿CG  IOÉ©dG  äôLh

 ÜQóªdG  ºjƒ≤àdG  …QÉ°ûà°SG  ¿CG  å«M  ,ºjƒ≤dG  AóH  πÑb

 CGó`̀Ñ`̀j ä’É``̀ë``̀dG √ò``̀g ™`̀e π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dG »`̀ a Iô`̀Ñ`̀î`̀dG hPh

 ìô°Th  ™°Vƒd  ¢`̀†`̀jô`̀ª`̀dGh  ìGô`̀é`̀ dG  ™`̀e  π°UGƒàdÉH

 »dhCG  ºjƒ≤J  ∑Éæg  ¿ƒμj  ¿É«MC’G  º¶©e  »ah  ,á£îdG

 á£≤ædG ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG óæYh áMGôé∏d  ™LGôªdG õ«¡éàd

 ∂ØdG  ∂jôëJ  IOÉY  »gh  ,áMGôédG  πªY  ºàj  IOóëªdG

 IOÉ``̀YEGh  ¢`̀ShQó`̀e  ô°ùc  πªY  ôÑY  »∏Ø°ùdGh  …ƒ∏©dG

 iôéJ  äÉ«∏ª©dG  √ògh  .í«ë°üdG  ¿ÉμªdG  »a  ¬à«ÑãJ

 ó©H  É©ÑW  .á«LQÉN  áMGôL  QÉ`̀KCG  ’h  ºØdG  π`̀NGO  øe

 ºjƒ≤àdG  á«∏ªY  ∫ÉªcEG  ≈`̀dEG  ™LGôªdG  êÉàëj  áMGôédG

 Gòg  øe  êÓ©dG  ∂dòd  .¿Éæ°SC’G  ºjƒ≤J  …QÉ°ûà°SG  ™e
 ìGôédGh  ¢†jôªdG  øe  IôHÉãeh  âbh  êÉàëj  ´ƒædG

.ºjƒ≤àdG »°UÉ°üàNGh
 êÓY ∑Éæg πgh? ø«μØdG á≤£≤W ÜÉÑ°SCG »g Ée -

?á∏μ°ûª∏d »FÉ¡f
 ÖdÉ¨dÉH  ¿ƒμj  ø«μØdG  π°üØe  »a  á≤£≤£dG  ÖÑ°S
 »YÉéJQ’G  ∂°ùjódG  hCG  ±hô°†¨dG  ¥’õ``̀fG  áé«àf
 πcBÉàdG  áé«àf  äGƒ°UCG  Qó°üJ  ób  É°†jCGh  π°üØªdG  »a
 óLƒJ  ’h  ,ÉYƒ«°T  πbG  √ò`̀gh  π°üØªdG  »a  OƒLƒªdG
 ,∂dòH  ¢UÉî°TC’G  ¢†©H  ÜÉ°üj  GPÉªd  áë°VGh ÜÉÑ°SCG
 ¬LƒdGh ø«μØdG ≈∏Y äÉHÉ°UE’G πãe πeGƒY ∑Éæg ÉªfEG
 ,óMGh ÖfÉL ≈∏Y πcC’G ƒg Éªc á«ë°U ô«¨dG äGOÉ©dGh
 ¿Éæ°SC’G  ôjô°U øe ¿ƒfÉ©j  øjòdG  ¢UÉî°TC’G  ¢†©Hh
 »àdGh ,πcÉ°ûªdG √òg ≈dEG ø«°Vô©e A’Dƒ¡a ΩƒædG AÉæKCG
 øμªe  hCG  ¿É`̀«`̀MC’G  ¢†©H  Ω’B’G  É¡ÑMÉ°üJ  ¿CG  øμªj
 ¥ÓZE’Gh íàØdG »a π°üØªdG áØ«Xh ≈∏Y ôKDƒJh ºbÉØàJ
 π«∏≤H É°†jCG  É¡JóM ™LGôàJ ¿CG  øμªeh áàHÉK ¿ƒμJ hCG
 º¡d  π°üëJ  ø«©LGôªdG  øe  ô«ãμdG  ∑Éæg  .ájÉæ©dG  øe
 »ØàîJh áàbDƒe Iôàa ≈dEGh ∞«ØN πμ°ûH äGƒ°UC’G √òg
 ¿hO øe á∏jƒW äGôàa ≈dEG ¬©e ôªà°ùJ øe ∑Éæg øμdh

.iôNCG ¢VGôYCG ™e Iójó°T ≈dEG ∫ƒëàJ hCG ºdCG
 äÉ`̀LÓ`̀Y É`̀¡`̀æ`̀e Iô`̀aƒ`̀à`̀e Iô`̀«`̀ã`̀c äÉ`̀LÓ`̀Y ∑É`̀æ`̀g
 Iõ¡LC’G ∫Éª©à°SG ÖfÉL ≈dEG á«Nôe ájhOCG hCG á«¶ØëJ
 á«∏NGóàdG  äÉLÓ©dG  ≈dEG  √ô«Z hCG  ΩƒædG  âbh áàÑãªdG
 …ƒàëJ  ájhOCÉH  ø≤ëdG  hCG  π°üØªdG  π«°ùZ  ∫ÓN  øe
 QÉ«N  ≈``̀ dEG  É`̀gô`̀«`̀Zh  dica  cinorulayH  ≈∏Y
 á`̀LQO  Ö°ùM  É`̀gô`̀«`̀Zh  áMƒàØªdG  π°üØªdG  á`̀MGô`̀L
 øe á£«°ùH áÑ°ùf ∑Éæg .êÓ©∏d  É¡àHÉéà°SGh á∏μ°ûªdG
 ºZôdÉH á≤£≤£dG º¡d ™LôJ ∂dP πc øe ºZôdÉH ≈°VôªdG
 »∏°†Y  ó°T  ∑Éæg  ¿Éc  GPEG  á°UÉNh  äÉLÓ©dG  √òg  øe
 hCG  äÉHÉ¡àd’G  áé«àf  π°üØªdG  πμ°T  »a  ô«¨Jh  ójó°T
 ´GƒfCG ¢†©H IOÉYEG ≈dEG GƒLÉàëj ¿CG øμªjh äÉMGôédG

.áØ«ØîdG á≤£≤£dG ™e º∏bCÉàdG hCG äÉLÓ©dG

 ?ÉYƒ«°T  ôãcC’G  π≤©dG  ¢Shô°V  πcÉ°ûe  »g  Ée  -
?πëdG ƒg áMGôédÉH ™∏îdG ÉªFGO πgh

 ¿CG  ∫Éée  É¡d  ¢ù«d  π≤©dG  ¿Éæ°SCG  ¢SÉædG  á«ÑdÉZ
 ,∫ƒÑ≤e  »Ø«Xh  ™bƒe  ≈dEG  π°üJh  πeÉc  πμ°ûH  êôîJ
 ¿CG  hCG  êƒ©e  hCG  »FõL  πμ°ûH  êôîJ  ¿CG  øμªe  ∂dòd
 ∂ØdG  º¶Y  »a  áfƒaóe  hCG  áã∏dG  âëJ  IQƒª£e  ¿ƒμJ
 »a IOƒLƒe π≤©dG ¿Éæ°SCG ¿ƒμJ ø«©LGôªdG øe á∏≤dGh
 ¢†©H  º¡jód  ¿ƒμàJ  ’  hCG  í«ë°üdG  »Ø«XƒdG  É¡fÉμe
 áLQOh ¢Sô°†dG ™bƒe ≈∏Y óªà©j ∂dòd .π≤©dG ¿Éæ°SCG
 πcÉ°ûªdG  ø`̀e  ô«ãμdÉH  ÖÑ°ùàj  ¿CG  øμªjh  ¬`̀aGô`̀ë`̀fG
 ÜÉ¡àdG  ,QhÉéªdG  ø°ùdGh  π≤©dG  ø°S  ¢Sƒ°ùJ  ÉgôãcCG
 ,IQhÉéªdG ¿Éæ°SC’G πcBÉJ ,π≤©dG ø°S ∫ƒM Ée áé°ùfC’G
 ô«ãc »ah ,IQƒª£ªdG π≤©dG ¿Éæ°SCG ∫ƒM ¢SÉ«cCG ¿ƒμJ
 ¿Éc GPEG ’EG ¢VGôYCG …CÉH ¢†jôªdG ô©°ûj ’ ¿É«MC’G øe
 ñÉØàfG ≈dEG …ODƒj êGôN ¿ƒμJ hCG IOÉM äÉHÉ¡àdG ∑Éæg
 í°üæj  ∂dòd  .™∏ÑdGh  ºØdG  ácôM  »a  áHƒ©°Uh  º`̀ dCGh
 ø°S øe ôªà°ùe πμ°ûH π≤©dG ¿Éæ°SCG ™°Vh º««≤àH ÉªFGO
 ¿Éc GPEG êÓ©dG ™°Vh ºàj »μd ôNCÉàe âbh ≈dEG Æƒ∏ÑdG
 ¿Éæ°SCG  ¢†©H ¿É«MC’G  ÖdÉZ »a ,∂dP  ≈dEG  áLÉM ∑Éæg
 íàa øª°†àj …òdGh »MGôL ™∏N hCG ™∏îd êÉàëJ π≤©dG
 ™£bh ¿Éæ°SC’G »£¨j …òdG º¶©dG »a ™£b πªYh áã∏dG
 ∂dòd .ìôé∏d áWÉ«N πªY ºK AGõLC’G êGôNEGh ¿Éæ°SC’G
 IóY  ≈∏Y  π°üëj  øμªe  óMGƒdG  ¢üî°ûdG  ≈`̀dEG  ≈àM
 π≤Y  ¿Éæ°SCG  4  kÉ«©«ÑW  É«fód  å«M  ,πNóàdG  øe  ´Gƒ`̀fCG
 πch ((…ƒ∏©dG ∂ØdG »a ¿ÉæKG »∏Ø°ùdG ∂ØdG »a ¿ÉæKG))

.∞∏àîe √ÉéJG ¬d óMGh
 ¢Sô°V πc áédÉ©e »a ±ÓàNG iôj ¿CG øμªj ∂dòd
 ΩóY  ∑Éæg  ¢UÉî°TC’G  ¢†©H  óæYh  ,iô`̀NC’G  øY  π≤Y
 øμªj ’ ¬fEG iôf Gòd ,É°†jCG π≤©dG ¿Éæ°SCG ¢†©Ñd ¿ƒμJ
 áé«àf  Égô«Z ≈∏Y ádÉM hCG  ¢üî°T áHôéJ ≥Ñ£æJ ¿CG
 »°SÉ°SC’G  ∫GDƒ`̀°`̀ù`̀dG  ≈∏Y  ÜGƒédÉa  äÉ`̀aÓ`̀à`̀N’G  √ò`̀g

 .á©°TC’Gh ¢üëØdÉH ádÉëdG º««≤J ≈∏Y óªà©j

kÉYƒ«°T ¿Éæ°SC’Gh ø«μØdG πcÉ°ûe ôãcCG øY çóëàj ÖLQ ±QÉY QƒàcódG

.ÖLQ »∏Y ±QÉY .O |

 á«Ñ£dG øjôëÑdG áæjóªH ø«μØdGh ¬LƒdG áMGôL …QÉ°ûà°SG

.…ƒ°SƒªdG ∫ÓL.O |

 ¿ƒ«©dG áMGôLh ÖW …QÉ°ûà°SG 
»°ü°üîàdG …ƒ°SƒªdG õcôªH

 :z»Ñ£dG è«∏îdG{`d …ƒ°SƒªdG ∫ÓL QƒàcódG
 AÉ°†«ÑdG √É«ªdG á«∏ªY äÉ«æ≤J çóMCG »g ƒcQÉØdG

:Ö«éJ Ó©dG áéjóN IQƒàcódG
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تنفيًذا لتوجيهات جاللة امللك

تقدمي الدعم لل�صيادين بعد قطع قطر لأرزاقهم

بن  امللك حمد  اجلاللة  ال�شامية حل�شرة �شاحب  للتوجيهات  تنفيًذا 

واملحافظة  ال�شيادين  بحماية  املفدى  البالد  عاهل  خليفة،  اآل  عي�شى 

خليفة  اآل  عبدالرحمن  بن  ه�شام  ال�شيخ  قام  رزقهم،  م�شادر  على 

بها جاللته  اأمر  التي  وامل�شاعدة  الدعم  بتقدمي  اأم�س،  العا�شمة،  حمافظ 

لكافة  كرمية  حياة  توفري  على  جاللته  حر�س  اإطار  يف  لل�شيادين، 

املواطنني.

املفدى،  البالد  عاهل  حتيات  اللقاء،  خالل  العا�شمة  حمافظ  ونقل 

البحرينيني  ال�شيادين  اأو�شاع  اأن جاللته كان يتابع عن كثب  مو�شًحا 

لهم  وامل�شاعدة  العون  يد  ملد  جاللته  وجه  حيث  معاناتهم،  ويتلم�س 

ولأ�شرهم.

ما  نظري  لكم  جاللته  م�شاعدة  اأقدم  اأن  »ي�شّرفني  املحافظ:  وقال 

وحب�س  لأرزاقكم  قطع  من  له  تعّر�شتم  وما  فادح  �شرر  من  بكم  حلق 

وم�شادرة لقواربكم من قبل اجلهات القطرية، ما اأدى للم�شا�س باأرزاقكم 

ومعي�شتكم«.

وزير املالية: التحّول 

نـحو الوظائف اخل�صراء

اآل خليفة وزير  ال�شيخ �شلمان بن خليفة  قال 

و�شعت  البحرين  اإن  الوطني  والقت�شاد  املالية 

اأ�شا�شًيا  هدًفا  الب�شري  العن�شر  يف  ال�شتثمار 

لكافة براجمها وخططها التنموية، وحر�شت على 

جائحة  فر�شتها  التي  التحديات  كافة  مواجهة 

فريو�س كورونا )كوفيد-19( مبا يحقق التوازن 

ودعم  واملقيمني  للمواطنني  العامة  ال�شحة  بني 

القت�شاد.

يف  األقاها  التي  الكلمة  خالل  الوزير  واأكد 

الجتماع الفرتا�شي الذي عقده البنك الدويل حول 

ال�شتثمار يف راأ�س املال الب�شري يف ع�شر جائحة 

البيئية يف  ال�شتدامة  دور  على  كورونا،  فريو�س 

دمج  يتم  اأن  واأهمية  القت�شادي،  التعايف  حتقيق 

التعليمية  املراحل  �شمن  امل�شتدامة  البيئة  مفاهيم 

�شمن  وا�شتمرارها  املدار�س  يف  لالأفراد  املبكرة 

مناهج اجلامعات والكليات، مما ميهد اإىل التحول 

نحو الوظائف اخل�شراء.

الأولوية لتقليل الوفيات وحالت الدخول للم�صت�صفى.. ويل العهد رئي�س الوزراء: 

م�صاعفة امل�صاعدات الجتماعية وخم�ص�صات الإعاقة

برئا�شة  اأم�س  جل�شته  يف  ــوزراء  ال جمل�س  اأكــد 

اآل خليفة  بن حمد  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء على اأن هدف املرحلة 

تتطلب  التي  واحلالت  الوفيات  عدد  تقليل  هو  املقبلة 

الفريو�س،  م�شاعفات  من  امل�شت�شفى  اإىل  الدخول 

التام  واللتزام  التطعيم  باأخذ  املبادرة  من خالل  وذلك 

الوقائية. والتدابري  الحرتازية  بالإجراءات 

رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�شمو  �شاحب  واأمــر 

خم�ش�شات  �ــشــرف  مب�شاعفة  الــــوزراء  جمل�س 

ال�شمان  مل�شتحقي  ت�شرف  التي  الجتماعية  امل�شاعدات 

�شهر  يف  الإعاقة،  خم�ش�شات  وم�شتحقي  الجتماعي 

املبارك.  رم�شان 

قانون  اأحكام  بع�س  تعديل  على  املجل�س  ووافق 

والن�شر. ال�شحافة  تنظيم 

والن�صر ال�صحافة  قــانــون  تعديل  على  يــوافــق  الــــوزراء  جمل�س   

جاللة امللك 

اإدراج الإعالم الإلكرتوين �صمن قانون ال�صحافة اجلديد

ــــة حــــبــــ�ــــس الـــ�ـــصـــحـــفـــي اإلـــــــغـــــــاء عــــقــــوب

نقاط  اأبـــرز  اأن  ــــام«  »الأي علمت 

ال�شحافة  قــانــون  على  التعديالت 

عليها  وافــق  التي  والن�شر  والطباعة 

اإلغاء  ت�شمنت  اأم�س،  ــوزراء  ال جمل�س 

الإعالم  واإدراج  ال�شحفي  حب�س  عقوبة 

واحل�شابات  املواقع  وتنظيم  الإلكرتوين 

القانون  �شمن  الإعالمية  للموؤ�ش�شات 

حيث مت تخ�شي�س ف�شل م�شتقل لالإعالم 

اللكرتوين.

اإ�شافة  التعديالت  ت�شمنت  كما 

تعريفات جديده تتنا�شب مع التطور يف 

املجال الإعالمي.

ــق يف  واف ـــوزراء  ال ــان جمل�س  وك

مذكرة  على  اأم�س  عقدت  التي  جل�شته 

القانونية  لل�شوؤون  الوزارية  اللجنة 

اأحكام  تعديل بع�س  ب�شاأن  والت�شريعية 

والطباعة  ال�شحافة  تنظيم  قانون 

والن�شر.

الأمري حمزة يوقع على 

ر�صالة موؤكًدا فيها ولءه للملك عبداللـه

وّقع الأمري حمزة، اأم�س الثنني، على 

ر�شالة يوؤكد فيها ولءه للعاهل الأردين 

امللك عبداهلل الثاين.

الر�شالة:  يف  حمزة  الأمــري  وكتب 

جهوده  يف  امللك  خلف  جميعاً  »نقف 

حلماية الأردن وم�شاحله الوطنية«.

»تبقى  اأن  �ــشــرورة  على  و�شدد 

م�شالح الأردن فوق كل اعتبار«، م�شيفاً: 

»�شاأبقى على عهد الآباء والأجداد«.

�شوء  »يف  حمزة:  ــري  الأم وتابع 

اأ�شع نف�شي  تطورات اليومني املا�شيني، 

بني يدي جاللة امللك«.

بد�شتور  التزامه  حمزة  الأمري  واأكد 

اململكة الأردنية.

وزير املالية

ال�صيادون: الدعم امللكي تاريخي واأعاد الب�صمة لأ�صرنا

حمرر ال�شوؤون املحلية:

وعرفانهم  �شكرهم  البحرينيون  ال�شّيادون  رفع 

عن  بدعمهم  لتوجيهاته  املفّدى  امللك  جاللة  اإىل 

القطرية  املطاردات  جّراء  بهم  حلقت  التي  الأ�شرار 

اأثلج  اأم�س  �شرفه  مّت  الذي  الدعم  اأن  واأّكدوا  لهم، 

اأ�شرهم،  قلوب  يف  الفرحة  واأدخـــل  �شدورهم 

بقيادة  احلكومة  بذلتها  التي  باجلهود  م�شدين 

تلك  لتنفيذ  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  �شمو 

التوجيهات.

املحرتفني  ال�شيادين  جمعية  رئي�س  نائب  واأكد 

عبدالأمري املغني اأن الدعم امللكي »تاريخي، ول ُين�شى، 

الدعم  ان  ال�شيادون  وقال  الذهب«.  مباء  و�شُيحفر 

امللكي اأعاد الب�شمة اىل اأ�شرهم وبيوتهم.

الأمري حمزة بن احل�سني

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء خالل اجلل�سة
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التقى الرئي�س ال�صربي وو�صائل الإعالم.. نا�صر بن حمد:

تاأ�صي�س قاعدة قوية للعالقات يف القطاعات احليوية

اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  نقل 

خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال الإن�شانية 

�شاحب  وتقدير  حتيات  ال�شباب  و�شئون 

اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل 

و�شاحب  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  البالد 

اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

األك�شندر  الرئي�س  فخامة  اإىل  اهلل  حفظه 

�شربيا  جمهورية  رئي�س  فوت�شيت�س 

جلمهورية  جاللته  ومتنيات  ال�شديقة 

�شربيا دوام التوفيق والنجاح.

التي  الر�شمية  الزيارة  خالل  ذلك  جاء 

يقوم بها �شموه اإىل �شربيا ال�شديقة.

جمهورية  اىل  الزيارة  اإن  �شموه  واأّكد 

ملوا�شلة  مثالية  فر�شة  متثل  �شربيا 

تاأطري  اأجل  من  البلدين  بني  املباحثات 

ال�شديقني  البلدين  بني  البناء  التعاون 

والعمل على تاأ�شي�س قاعدة قوية للعالقات 

املجالت  خمتلف  يف  ال�شربية  البحرينية 

والقطاعات احليوية يف كال البلدين.

�سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد خالل لقائه برئي�س جمهورية �سربيا
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جمل�س الوزراء ي�صيد بجهود الداخلية وال�صحة يف تعزيز �صالمة النزلء والعاملني يف مراكز الإ�صالح 

م�صاعفة امل�صاعدات الجتماعية وخم�ص�صات الإعاقة يف رم�صان 
بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  راأ�س �شاحب 

الوزراء  العهد رئي�س جمل�س  اآل خليفة ويل  حمد 

الوزراء  ملجل�س  الأ�شبوعي  العتيادي  الجتماع 

الذي عقد �شباح ام�س عن ُبعد.

الوزراء  جمل�س  نوه  الجتماع،  م�شتهل  يف 

حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  عليه  اأكد  مبا 

حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن 

اهلل ورعاه ب�شاأن وقوف مملكة البحرين وتاأييدها 

ال�شقيق  الأردن  يتخذه  ما  لكل  التامة  وم�شاندتها 

ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  اجلاللة  �شاحب  بقيادة 

اأمن  احل�شني من قرارات واإجراءات جتاه ما يهدد 

ومتانة  قوة  يعك�س  والذي  وا�شتقراره،  الأردن 

العالقات بني البلدين وال�شعبني ال�شقيقني، م�شدًدا 

البحرين  مملكة  بني  العالقات  اأن  على  املجل�س 

واإن  ورا�شخة  وثيقة  الها�شمية  الأردنية  واململكة 

اأمن وا�شتقرار اململكة الأردنية الها�شمية هو جزء 

ل يتجزاأ من اأمن وا�شتقرار مملكة البحرين.

اأنه بتكاتف جهود  الوزراء  اأكد جمل�س  بعدها 

اجلميع من اأبناء الوطن واملقيمني �شتتحقق غايات 

للتعامل مع فريو�س كورونا،  املو�شوعة  اخلطط 

عدد  تقليل  هو  القادمة  املرحلة  هدف  باأن  م�شدداً 

اإىل  الدخول  تتطلب  التي  واحلالت  الوفيات 

امل�شت�شفى من م�شاعفات الفريو�س، وذلك من خالل 

املبادرة باأخذ التطعيم واللتزام التام بالإجراءات 

الحرتازية والتدابري الوقائية. موؤكًدا املجل�س على 

الدقيقة  املرحلة  هذه  مبقت�شيات  الوعي  �شرورة 

يف مواجهة فريو�س كورونا وما تتطلبه من روح 

والتزاماته  فرد مب�شوؤولياته  كل  باإدراك  م�شوؤولة 

لإبعاد املجتمع عن اخلطر.

الداخلية  ثم نوه جمل�س الوزراء بجهود وزارة 

بالتعاون مع وزارة ال�شحة يف تعزيز �شحة و�شالمة 

النزلء والعاملني يف مراكز الإ�شالح والتاأهيل وفق 

وبروتوكولت  متطورة  �شحية  ورعاية  خدمات 

وقائية واحرتازية ت�شمن �شالمة اجلميع.

العتزاز  عن  الوزراء  جمل�س  اأعرب  ذلك  بعد 

بالدور الذي ت�شطلع به الكوادر الطبية وال�شحية 

كورونا  لفريو�س  للت�شدي  الأمامية  ال�شفوف  يف 

ما  على  ال�شحي  القطاع  يف  العاملني  وكافة 

للوطن  خدمًة  مقدر  وعطاٍء  بذٍل  من  يقدمونه 

واملواطنني واملقيمني، وذلك مبنا�شبة يوم ال�شحة 

العاملي.

العهد  ويل  امللكي  ال�شمو  �شاحب  اأمر  عدها 

�شرف  مب�شاعفة  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

ت�شرف  التي  الجتماعية  امل�شاعدات  خم�ش�شات 

وم�شتحقي  الجتماعي  ال�شمان  مل�شتحقي 

املبارك،  رم�شان  �شهر  يف  الإعاقة  خم�ش�شات 

الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  �شموه  ووجه 

مببا�شرة �شرف هذه امل�شتحقات وذلك حر�شاً على 

تخفيف الأعباء املعي�شية عن الأ�شر حمدودة الدخل 

يف ظل متطلبات �شهر رم�شان.

ومبنا�شبة اليوم الدويل لل�شمري الذي اعتمدته 

ال�شمو  �شاحب  ملبادرة  ا�شتجابة  املتحدة  الأمم 

امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة رحمه اهلل 

والذي ُي�شادف اخلام�س من اإبريل من كل عام، فقد 

اأ�شاد املجل�س مببادرات الأمري الراحل واإ�شهاماتها 

روح  اإ�شاعة  يف  البحرين  مملكة  دور  تعزيز  يف 

املحبة والتعاي�س التي تكر�س ال�شالم يف العامل.

مع  ت�شامنه  عن  الوزراء  جمل�س  اأعرب  كما 

جمهورية م�شر العربية ال�شقيقة يف احلفاظ على 

معرًبا  وتنميتها،  ا�شتقرارها  و�شمان  املائي  اأمنها 

املجل�س عن دعم اململكة للجهود املبذولة حلل اأزمة 

ملء وت�شغيل �شد النه�شة واحلفاظ على احلقوق 

املائية والقت�شادية للدول وفق القوانني الدولية.

ثم نظر املجل�س يف املو�شوعات املدرجة على 

جدول اأعماله وقرر ما يلي:

اأولً: املوافقة على املذكرات التالية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية لل�شوؤون القانونية 

باإ�شدار  قرار  م�شروع  بخ�شو�س  والت�شريعية 

لئحة ا�شرتاطات الرتخي�س للموؤ�ش�شات ال�شحية 

والتزاماتها  اإدارتها  قواعد  تت�شمن  احلكومية، 

واأحكام الرقابة عليها.

2. مذكرة اللجنة الوزارية لل�شوؤون القانونية 

ال�شحافة  تنظيم  قانون  ب�شاأن  والت�شريعية 

والطباعة والن�شر.

ب�شاأن  والتعليم  الرتبية  وزير  مذكرة   .3

املعتمدة  الأجنبية  اللغات  تدري�س  يف  التو�شع 

املدار�س  يف  اختيارية  كمواد  املتحدة  الأمم  يف 

لتطوير  يهدف  والذي  مراحل،  على  احلكومية 

جمال  يف  الطلبة  ومهارات  التعليم  خمرجات 

اللغات الأجنبية.

4. مذكرة وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 

العمل  اآلية  لتطوير  التنظيمية  الإجراءات  ب�شاأن 

مبحطة الدور للطاقة واملياه.

5. مذكرة اللجنة الوزارية لل�شوؤون القانونية 

 6 على  احلكومة  ردود  ب�شاأن  والت�شريعية 

اقرتاحات برغبة مقدمة من جمل�س النواب.

ثانياً: ا�شتعر�س املجل�س املذكرات التالية:

1. مذكرة وزير الداخلية ب�شاأن اإجنازات قطاع 

واحلكومة  املعلومات  بهيئة  واحلوكمة  العمليات 

الإلكرتونية لعام 2020.

الوطني  والقت�شاد  املالية  وزير  مذكرة   .2

ب�شاأن التقرير القت�شادي الف�شلي ململكة البحرين 

لعام 2020، والذي اأظهر ا�شتقرار الناجت املحلي 

خالل الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بالربع 

املحلي  الناجت  نتيجة منو  العام  نف�س  من  الثالث 

ونتيجة   ،%3.3 بن�شبة  النفطي  غري  الإجمايل 

الأن�شطة  وعودة  والقت�شادية  املالية  احلزمة 

للتطعيم  الوطنية  احلملة  مع  تزامناً  القت�شادية 

ودورهما يف دعم عجلة القت�شاد.

اأولويات  ب�شاأن  الإ�شكان  وزير  مذكرة   .3

واأهداف الوزارة وبراجمها لالأعوام من 2019 اإىل 

.2022

خالل م�صاركته يف الجتماع الوزاري ال�صنوي لال�صتثمار براأ�س املال الب�صري

وزير املالية: البحرين �صنعت اأمنوذًجا ناجًحا لإدارة اجلائحة

اآل خليفة  بن خليفة  �شلمان  ال�شيخ  �شارك 

الجتماع  يف  الوطني  والقت�شاد  املالية  وزير 

حول  الدويل  البنك  عقده  الذي  الفرتا�شي 

ع�شر  يف  الب�شري  املال  راأ�س  يف  ال�شتثمار 

جائحة فريو�س كورونا )كوفيد-19(.  

املالية  وزير  اأكد  الجتماع  وخالل 

والقت�شاد الوطني خالل الكلمة التي األقاها باأن 

مملكة البحرين و�شعت ال�شتثمار يف العن�شر 

وخططها  لرباجمها  اأ�شا�شيا  هدفا  الب�شري 

كل  مواجهة  على  وحر�شت  كافة،  التنموية 

فريو�س  جائحة  فر�شتها  التي  التحديات 

بني  التوازن  يحقق  مبا  )كوفيد-19(  كورونا 

ودعم  واملقيمني  للمواطنني  العامة  ال�شحة 

القت�شاد، م�شريا اإىل ما مت اتخاذه من اإجراءات 

اأ�شهمت  ا�شتباقية  وقائية  وتدابري  احرتازية 

املواطنني  و�شالمة  �شحة  على  احلفاظ  يف 

واملقيمني. 

الوطني،  والقت�شاد  املالية  وزير  واأ�شاف 

ناجحا  اأمنوذجا  �شنعت  البحرين  مملكة  اأن 

وا�شرتاتيجيات  برامج  وفق  اجلائحة  لإدارة 

اأنها  كما  الوطني،  القت�شاد  حتفيز  اإىل  تهدف 

اأداء متميزا يف ظل ما تقدمه من رعاية  حققت 

فح�س  من  الآليات  كل  �شملت  جمانية  �شحية 

وتتبع وعالج وتوفري التطعيم امل�شاد لفريو�س 

جمموع  بلغ  حيث  )كوفيد-19(،  كورونا 

كورونا  لفريو�س  امل�شاد  التطعيم  جرعات 

)كوفيد-19( املقدمة للمواطنني واملقيمني اأكرث 

من 800 األف جرعة حتى الآن، مما جعلها تنال 

اإ�شادة عاملية وا�شعة تقديرا ملا تبذله من جهود 

متوا�شلة ملواجهة اجلائحة وتبعاتها. 

لدعم  الأولوية  اأعطت  اململكة  باأن  ونوه 

القت�شاد الوطني وا�شتمرارية القطاع اخلا�س 

باعتباره اأحد القطاعات احليوية املهمة الرافدة 

لالقت�شاد الوطني، حيث مت اإطالق حزمة مالية 

واقت�شادية يف مار�س 2020 جتاوزت قيمتها 

)حوايل  بحريني  دينار  مليار   4.5 الآن  حتى 

ثلث  يعادل  ما  اأي  اأمريكي(،  دولر  مليار   12

الناجت املحلي الإجمايل ململكة البحرين.   

الوطني  والقت�شاد  املالية  وزير  واأ�شاف 

ال�شنوات  خالل  البحرين  مملكة  حققته  ما  اأن 

القليلة املا�شية من تطورات كبرية يف قطاعي 

املرتبة  اململكة  احتلت  والتعليم، حيث  ال�شحة 

الب�شري  املال  راأ�س  موؤ�شر  يف  عربيا  الثانية 

والذي  الدويل  البنك  عن  ال�شادر   2020

ويقي�س  والتعليم،  ال�شحة  قطاعي  على  يركز 

حديثاً  املولودين  لالأفراد  املحتملة  الإنتاجية 

اأحرزت  كما  ع�شرة.  الثامنة  �شن  بلوغهم  بعد 

مدة  على  الكلية  النتيجة  يف  حت�شنا  اململكة 

نتيجة  ارتفعت  املا�شية، حيث  �شنوات  الع�شر 

املوؤ�شر من 0.60 نقطة عام 2010 اإىل 0.65 

نقطة يف تقييم عام 2020، مما يعد اأعلى من 

متو�شط منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا، 

منوها مبا اكت�شبه م�شروع راأ�س املال الب�شري 

من زخم واعرتاف عاملي، حيث تتعاون اأكرث من 

80 دولة �شمن هذا الإطار املن�شق.  

مملكة  اأن  بني  التعليم  بدور  واإميانا 

العملية  موا�شلة  على  حر�شت  البحرين 

التعليمية خالل فرتة اجلائحة بتوفري خيارات 

التعلم عن بعد �شمن منظومة تعليمية متكاملة 

ت�شمن ا�شتمرارية التعلم وحتافظ على جودة 

الظروف  هذه  حتت  التعليمية  املخرجات 

الوزير  اأكد  مت�شل،  �شياق  ويف  ال�شتثنائية. 

على دور ال�شتدامة البيئية يف حتقيق التعايف 

القت�شادي، واأهمية اأن يتم دمج مفاهيم البيئة 

املبكرة  التعليمية  املراحل  �شمن  امل�شتدامة 

مناهج  وا�شتمرارها �شمن  املدار�س  لالأفراد يف 

اجلامعات والكليات، مما ميهد اإىل التحول نحو 

الوظائف اخل�شراء. 

الرقمية  التحتية  البنية  باأن  الوزير  ونوه 

ب�شورة  انعك�شت  البحرين  مملكة  يف  الرائدة 

للخدمات  الرقمي  التحول  ت�شريع  على  لفتة 

فرتة  خالل  القت�شادية  والقطاعات  املالية 

اجلائحة مما عزز من جودة وكفاءة اخلدمات 

املتاحة لالأفراد واملوؤ�ش�شات. 

ال�شتمرار  �شرورة  اإىل  الجتماع  دعا  كما 

يف التعاون البناء لتطوير راأ�س املال الب�شري 

وتوفري كل ال�شبل الداعمة له خ�شو�شا يف ظل 

ما ت�شهده الدول من حتديات وتداعيات فر�شتها 

جائحة فريو�س كورونا )كوفيد-19(.

م�صت�صار امللك لل�صوؤون القت�صادية

ي�صتقبل جمل�س جمعية �صيدات الأعمال

ا�شتقبل الدكتور ح�شن بن عبداهلل فخرو 

القت�شادية  لل�شوؤون  امللك  م�شت�شار جاللة 

يو�شف  اأحالم  الق�شيبية  ق�شر  يف  مبكتبه 

جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  جناحي 

عدد  يرافقها  البحرينية  الأعمال  �شيدات 

وذلك  اجلمعية،  اإدارة  جمل�س  اأع�شاء  من 

مبنا�شبة تد�شني الكتاب التوثيقي مبنا�شبة 

مرور ع�شرين عاما على التاأ�شي�س.

وقد هناأ الدكتور فخرو جمعية �شيدات 

من  عقدين  اإكمال  على  البحرينية  الأعمال 

اأ�شار  و   ، البحرين  مملكة  لتقدم  اخلدمة 

باأنه كان لتاأ�شي�س جمعية �شيدات الأعمال 

فارقة  عالمة   2000 عام  يف  البحرينية 

بالن�شبة للمراأة يف البحرين ودول جمل�س 

التعاون اخلليجي لأنها كانت اأول موؤ�ش�شة 

ورائدات  املحرتفات  لل�شيدات  مكر�شة 

القيم للمراأة  الأعمال. وكان اعرتاًفا بالدور 

التنمية  يف  واأهميتها  الدولة  بناء  يف 

ومتنى  البحرين.  مملكة  يف  املعا�شرة 

املزيد من التوفيق لـجمعية �شيدات الأعمال 

ا�شتمرار  الثالث  عقدهم  ويف  البحرينية، 

النجاح  مل�شريتهم امل�شتقبلية.

وكيل الداخلية يرتاأ�س وكالء

وزارات الداخلية بدول جمل�س التعاون

عبدالرحمن  بن  نا�شر  ال�شيخ  تراأ�س 

الجتماع  الداخلية  وزارة  وكيل  خليفة  اآل 

احلادي ع�شر لوكالء وزارات الداخلية بدول 

العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س 

والذي عقد عرب تقنية الت�شال املرئي.

من  عدد  بحث  الجتماع  خالل  ومت 

الق�شايا واملو�شوعات الأمنية ذات الهتمام 

تعزيز  على  العمل  اإطار  يف  امل�شرتك، 

وتبادل  املجل�س  دول  بني  الأمني  التعاون 

اخلربات.
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متق�عد واأحت�ج

 م�س�عدة لزراعة الأ�سن�ن

بزراعة  للقيام  م�شاعدة  احتاج  بحريني  مواطن  انا 

االأ�شنان، وحتتاج زراعة 5 ا�شنان يف احدى العيادات اىل 

مبلغ 1250 دينارا بحرينيا، وانا متقاعد ع�شكري والبنك 

 110 واي�شا  للقر�س،  دينارا   170 راتبي  من  ي�شتقطع 

دنانري اق�شاط ال�شيارة، وبذلك يتبقى من راتبي 20 دينارا 

وا�شحاب  امل�شوؤولني  من  اطلب  وانا  ال�شهر،  طوال  فقط 

باال�شافة  اال�شنان  زراعة  يف  مل�شاعدتي  البي�شاء  االيادي 

الحتياجي اىل بع�س املبالغ املادية ف�شهر رم�شان املبارك 

�شعبة  بظروف  اأمر  وانا  الفطر  عيد  ويليه  االبواب  على 

للغاية.

البي�ن�ت لدى املحرر

اأح�ول ت�أهيل ابني امل�س�ب

 ب�لتوحد لكن دون جدوى

االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  اأنا�شد 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان 

رئي�س الوزراء مل�شاعدتي، فاأنا يف العام 

2018 قمت با�شتخراج بطاقة ائتمانية 

من احد البنوك ومررت بظروف �شعبة 

منعتني من �شداد ديوين املرتاكمة وهذا 

ما و�شعني يف القائمة ال�شوداء اخلا�شة 

م�شكلة  من  يعاين  ابن  ولدي  بالبنوك، 

ولكن  تاأهيله  واحاول  والنطق  التوحد 

للبنوك  جلاأت  وعندما  املال  امتلك  ال 

قالوا يل نتمنى م�شاعدتك ولكن هم غري 

قادرين على ذلك.

البي�ن�ت لدى املحرر

كيف نح�فظ على الطع�م من الهدر؟

بعد ن�شر التقرير املدوي ال�شادر عن برنامج االأمم املتحدة 

للبيئة، والذي يفيد فيه باأن البحرينيني هم االأكرث اإهداًرا للطعام 

بني العرب مبتو�شط 132 كيلوجراًما من الطعام للفرد الواحد 

�شنوًيا، نتفاجاأ حًقا من هذه االأرقام املخيفة، فنحن كم�شلمني اأوىل 

من االآخرين بالنعمة، الأن الدين احلنيف حثنا على عدم االإ�شراف 

ال�شريفة.  النبوية  واالأحاديث  االآيات  من  عديد  يف  والتبذير 

الغريب يف املو�شوع اأنه ال توجد اأي جن�شية تدين باالإ�شالم من 

اجلن�شيات االأقل اإهدارا للطعام يف العامل! 

علينا حقا اأن نفرق بني التبذير والكرم فهناك فرق �شا�شع 

اجلود  فهو  الكرم  اأما  االنفاق  حد  هو جتاوز  فالتبذير  بينهما، 

والعطاء بطيب نف�س، الكرم واجلود من �شيم العرب اما التبذير 

والكرم فال! فجملة »يزيد وال ينق�س« بحاجة اإىل اإعادة تاأطري.

مليون   95 قيمتها  الطعام  من  طن  األف   146 اأن  تخيلوا 

هذه  األي�شت  املا�شي،  العام  القمامة  يف  االأمر  بها  انتهى  دينار 

الكمية جديرة باأن حتل م�شكلة الطعام يف اأحد االأحياء اأو املدن 

التي تنازع يف احل�شول على طعام اأو لديها جماعة؟ وماذا عن 

الطعام  من  غرام  كيلو  األف   600 ُترمى  الذي  الف�شيل  ال�شهر 

نطعمه  اأو  ل�شيام؟  نطعمها  باأن  االأوىل  األي�س  النفايات؟  يف 

للحيوانات على االأقل!

يف  اإهدارها  من  وبداًل  الزوال،  من  يقيها  النعمة  حفظ  اإن 

النفايات ميكننا التربع بها وبالتايل ن�شرب 3 ع�شافري يف حجر 

واحد: املحافظة على النعمة، اإطعام النا�س اأو الدواب واحل�شول 

على اأجر، واملحافظة على البيئة!

ولكي نحافظ على الطعام من الهدر، ميكننا القيام باخلطوات 

الب�شيطة التالية:

1- ميكن للزوجات واالأمهات ح�شر كمية الطعام ح�شب عدد 

االأ�شخا�س بحيث يتم تقليل كمية الطعام املطبوخ حتى تتنا�شب 

متاًما مع حجم العائلة، وال باأ�س اإن زادت ملعقة اأو ملعقتان.

وا�شتخدام  )غنجة(  لالأكل  كبري  �شحن  ا�شتخدام  عدم   -2

�شحون ثم يتم و�شع الطعام يف ال�شحن ح�شب احلاجة، ميكن 

و�شع كمية �شغرية من الطعام ثم زيادتها تدريجيا عند احلاجة.

3-ميكن �شراء �شحون املنيوم حلفظ الطعام غري امللمو�س 

)ترتاوح قيمتها بني 500 فل�س و1.500 للرزمة ح�شب احلجم(، 

ثم يتم و�شع الطعام الزائد فيها وتوزيعها الأي حمتاج اأو عامل 

اأو يف ثالجات فاعلي اخلري.

4- و�شع الطعام امللمو�س للحيوانات )يف اأماكن خم�ش�شة(، 

وميكن جتميع الق�شور وو�شعها للما�شية يف املزارع، اأو التن�شيق 

مع �شخ�س من اجلريان للقيام بهذه املهمة. 

الطعام، ميكن  فائ�س يف  املنا�شبات ووجود  5- يف حالة 

التعاون مع جمعية حفظ النعمة ال�شتالم هذه الكميات وتوزيعها 

ح�شب معرفتهم.

6- البحث يف الثالجة كل فرتة للتاأكد من عدم وجود �شيء 

ُيقارب على االنتهاء لال�شتفادة منه قبل التلف.

م�سطفى العديلي

الت�أهيل املهني لذوي ا�سطراب طيف التوحد

بعد قدوم اليوم العاملي للتوعية با�شطراب طيف 

اأن ن�شلط ال�شوء على  اأ�شبح من ال�شروري  التوحد، 

مو�شوع التاأهيل املهني لذوي ا�شطراب طيف التوحد، 

موا�شيع  االأخ�شائيني  من  العديد  يتناول  حيث 

وخ�شائ�شه  التوحد  طيف  با�شطراب  التعريف 

واالأفراد  االأ�شر  اإليه  يحتاج  عما  ويغفلون  و�شماته 

اإىل  �شنتطرق  لذلك  اأ�شا�شي،  ب�شكل  التوحد  ذوي 

التوعية باأهمية التاأهيل املهني لذوي ا�شطراب طيف 

الفرد  على  تعود  كربى  اأهمية  من  ي�شكل  ملا  التوحد 

واملجتمع.

مو�شوع التاأهيل املهني مو�شوع مت�شعب، ولكننا 

�شنخت�شره مبا ينا�شب االأ�شر واملخت�شني وغريهم.

التي  املهارات  تقدمي  به  ونق�شد  املهني  التاأهيل 

ت�شاعد الفرد ذوي االإعاقة للو�شول اإىل قرارات حا�شمة 

تتعلق ب�شوؤونهم اخلا�شة وم�شاعدتهم يف الك�شف عن 

بها  اال�شتعانة  التي ميكن  الفردية  قدراتهم و�شفاتهم 

اأو  اأداء عمل  التعليم والتدريب على  االإمكان يف  بقدر 

مهنة ما تعود عليهم وعلى املجتمع بالفائدة.

ذوي  االأ�شخا�س  املهني  التاأهيل  يت�شمن  حيث 

اأو  عقلية  اأو  )ح�شية  اإعاقة  من  يعانون  ممن  االإعاقة 

لقدراتهم  املنا�شبة  املهن  على  وتعريفهم  ج�شمية( 

وحتويلهم اإىل اأفراد منتجني قادرين على التفاعل مع 

بقية املجتمع، لذلك فالتاأهيل عملية م�شتمرة و�شاملة 

االقت�شادية  اجل�شمية،  النف�شية،  االأبعاد  تت�شمن 

واالجتماعية لالأفراد من ذوي االإعاقة. 

)نوع  بح�شب  املقدم  املهني  التاأهيل  ويختلف 

التاأهيل  ويعترب  االجتماعية(،  البيئة  العمر،  االإعاقة، 

التنمية  لعمليات  االأ�شا�شية  املكونات  من  املهني 

حياة  م�شتوى  لتح�شني  والهادفة  ال�شاملة  الب�شرية 

االأفراد بكل فئاتهم ويهدف اإىل حتقيق مبادئ امل�شاواة 

والعدالة االجتماعية وتكافوؤ الفر�س.

من  جمموعة  على  ي�شمل  املهني  التاأهيل  اأن  كما 

م�شتوى  رفع  يف  ت�شاهم  التي  والو�شائل  اخلدمات 

مل�شاعدة  وذلك  احل�شي،  اأو  واجل�شمي  العقلي  االأداء 

برامج  يف  وامل�شاركة  االندماج  على  االإعاقة  ذوي 

التدريب املهني كافة. 

اأهمية التاأهيل املهني تكمن يف عدد من النقاط: 

1- حت�شني امل�شتوى املعي�شي من خالل احل�شول 

على الدخل.

م�شتوى  ورفع  التنمية  بدفع عجلة  امل�شاهمة   -2

الناجت الوطني.

3- التقليل من البطالة بني �شفوف ذوي االإعاقة 

وجمموع القوى العاملة.

4- دمج ذوي االإعاقة يف املجتمع لرفع امل�شتوى 

التكيفي واإقامة عالقات اجتماعية.

5- التخل�س من م�شكلة الفراغ التي تواجه ذوي 

االإعاقة واأ�شرهم من خالل التوازن املوؤدي اإىل التقليل 

االحتياجات  وتوفري  واالإحباط  ال�شلبية  امل�شاعر  من 

اال�شتهالكية املختلفة.

تقليل  يف  ي�شاهم  االإعاقة  ذوي  االأفراد  عمل   -6

اخلدمات  ونفقات  الدولة  من  املقدمة  االإعانات  حجم 

امليزانية  على  االإيجابي  التاأثري  وبالتايل  االجتماعية 

العامة.

العملية  يف  االإعاقة  ذوي  االأفراد  م�شاركة   -7

لدى  اإيجابية  عالقات  بناء  يف  ت�شاهم  االإنتاجية 

اأ�شحاب العمل واملجتمع جتاه ذوي االإعاقة.

يف  امل�شاهمة  اإىل  يوؤدي  االإعاقة  ذوي  عمل   -8

ال�شلع  على  الطلب  بزيادة  االقت�شادي  االنتعا�س 

واخلدمات.

ورفع  باأنف�شهم  االإعاقة  ذوي  ثقة  زيادة   -9

من  التقليل  وبالتايل  الذات  وتقدير  احرتام  م�شتوى 

ال�شعور بالعجز واخلوف والقلق.

االأفراد  قدرة  يف  املالية  العوائد  ت�شاهم    -10

االأخرى  حقوقهم  مبختلف  التمتع  على  االإعاقة  ذوي 

احلياتية  والو�شائل  والتعليم  وال�شكن  كالزواج 

لتح�شني م�شتوى املعي�شة.

يف  ي�شاهم  االإعاقة  ذوي  االأفراد  عمل   -11

اأو  اجلرائم  وقوع  من  والتقليل  االجتماعي  اال�شتقرار 

امل�شكالت االجتماعية الناجتة من الفقر والتهمي�س.

وتهيئة االأفراد ذوي التوحد للعمل تتم على عدد 

من املراحل، ومنها: 

الدرا�شية  املراحل  واأثناء  قبل  تهيئة  برامج  اأ - 

الثالثة: 

توفر هذه الربامج للطالب مقدمات ب�شيطة لتهيئته 

اإك�شابه  مثل  بي�شر  اأخرى  اإىل  بيئة  من  االنتقال  يف 

مهارات التوا�شل، والتفاعل االجتماعي وامل�شاركة يف 

ال�شداقات  وتكوين  والالمنهجية  املنهجية  االأن�شطة 

واالحتفاظ بها.

ب - برامج ما بعد املرحلة الثانوية: 

الذين  للطالب  الربامج  من  النوع  هذا  يقدم 

بعد  ما  مهنية  او  درا�شية  برامج  اإكمال  ي�شتطيعون 

االنتقالية  الربامج  طبيعة  وتتميز  الثانوية  املرحلة 

لهوؤالء الطالب برتكيز على اإك�شابهم املهارات احلياتية 

املختلفة مع اجلماعة ومهارة اتخاذ امل�شري يف اختيار 

واأ�شاليب  املنا�شب  الوظيفية  الربنامج  اأو  الوظيفة 

االآخرين وتكوين  العالقات مع  اإدارة  احلياة وطريقة 

ال�شدقات واملحافظة عليها. 

ت - برامج العمل مع االأفراد العاديني: 

مع  العمل  مع  التوحد  ذوي  االإفراد  تهيئة  يتم 

اأعمال  بعدة  القيام  خالل  من  وذلك  العاديني،  االأفراد 

لتحديد قدراتهم العامة، ومن ثم اختيار العمل املالئم 

العمل  لذلك  املالئمة  العمل  مهارات  واأكا�شبهم  لهم، 

اخلا�س مع وجدود االأفراد العاديني، وتدريبهم اأثناء 

مع  التعامل  على  وقدراتهم  انفعاالتهم  ل�شبط  العمل 

املواقف واخلربات املختلفة.

واأ�شحاب  نحن  نكون  اأن  يجب  النهاية  يف 

اأبنائنا  بقدرة  تامة  ثقة  على  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات 

التنمية  عجلة  بدفع  امل�شاهمة  على  التوحد  ذوي  من 

لهم  الفر�س  باإتاحة  الفاعلة  املجتمعية  وامل�شاركة 

ومنحهم امل�شاحة الكافية للتجربة الأنهم قادرون على 

العطاء. 

ن�س�مي املقهوي

من جن�ح اإىل جن�ح

�شباق  موطن  يف  عام  كل  ت�شجل  جديد  جناح  ق�شه 

الدولية،  البحرين  حلبة  االأو�شط  ال�شرق  يف  ال�شيارات 

االأول  ال�شباق  انتهى  مار�س 2021  يوم 28  احلمدهلل يف 

ملو�شم هذا العام يف مملكتنا الغالية، ونحن بهذه املنا�شبة 

نهنئ جاللة امللك املفدى حفظه ورعاه على النجاح الباهر 

جمل�س  رئي�س  االأمني  العهد  وويل  حتقق،  الذي  املتميز 

ا�شت�شافة  فكرة  و�شاحب  االأول  الداعم  املوقر،  الوزراء 

البحرين لهذه ال�شباقات منذ العام 2004، وقد اأثبت �شباب 

البحرين للعامل اجمع انه ال م�شتحيل لديهم يف ا�شت�شافة 

اأكرب التجمعات، رغم الظروف ال�شعبة التي متر بالعامل، 

لكن البحرين منذ عام ون�شف وهي تقود االأزمة بكل اقتدار 

البحرين  فريق  ثم  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  بف�شل  ومتيز؛ 

امللكي  ال�شمو  للجميع.. �شاحب  �شكرا  للجائحة.  املت�شدي 

االأمري �شلمان بن حمد )بوعي�شى(، وجميع الكوادر الطبية 

والفنيني واملار�شالز واالأمن واجلن�س الناعم كذلك، وجميع 

من عمل على اإظهار ال�شباق بهذا النجاح الباهر، والبحرين 

برجالها و�شبابها من متيز اإىل متيز ومن جناح اإىل جناح، 

�شاء  ان  القادم  املو�شم  اهلل يف  باإذن  للجميع ونلتقي  �شكرا 

اهلل، وبف�شل اهلل نقول يا رب اأزح الغمة عن االأمة.

 ط�رق الغنيم

الفورمول 1 ب�أيٍد بحرينية 

النارية  باالألعاب  اأيام  منذ  الغالية  البحرين  مملكة  �شماء  اأ�شاءت 

التوايل،  على   17 للمرة  الفورموال1  �شباق  ا�شت�شافة  بنجاح  احتفاء 

وهذه املرة يف ظروف ا�شتثنائية، اإذ كانت مملكة البحرين ا�شتثنائية يف 

تنظيمها وجناحها الالفت. 

البحرين  فريق  من  املخل�شني  باأبطالها  البحرين  مملكة  وا�شلت 

 2021 واحد  الفورموال  �شباق  الريا�شية  االأحداث  اأكرب  ثالث  بنجاح 

على م�شمار حلبة البحرين الدولية موطن ريا�شة ال�شيارات يف ال�شرق 

االأو�شط، ففي العام املا�شي واحلايل كانت ومازالت اململكة مادة د�شمة 

�شهدته  التي  امل�شرف  االإجناز  هذا  يف  والعاملية  الريا�شية  لل�شحافة 

اأجمع،  العامل  التي يعي�شها  الظروف جائحة كورونا  البحرين يف ظل 

غري  اجلنود  عليهم  نطلق  الذين  البحرين  فريق  ثم جهود  اهلل  وبف�شل 

ا�شم مملكة  وعزمية جلعل  واإ�شرار  تكاتف  من  به  قاموا  ملا  املجهولني 

ال�شمو  قال �شاحب  املحافل، وكما  تلك  مثل  عاليا يف  يرفرف  البحرين 

امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء حفظه 

اهلل ورعاه يف عبارته التي كانت وما زالت الروؤية التي ن�شري عليها وهي 

)حب التحدي وع�شق االإجناز(، فاهلل احلمد حتدينا الظروف واالأزمات 

وع�شقنا اإجنازنا العاملي يف جناح ال�شباق رغم الظروف، واليوم بف�شل 

اأوال ثم  اهلل ثم توجيهات �شموه الدائمة التي ت�شب يف م�شلحة الوطن 

لنبني للعامل من هي البحرين ومن هم رجالها، وهذا االأمر اأي�شا ال ياأتي 

اإال مبتابعة وحر�س ال�شديد جاللة امللك حمد بن عي�شى ال خليفة عاهل 

البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه. 

ي�شعني  وال  الرائع  ال�شباق  هذا  ح�شرت  �شخ�شيا  اأنا  احلقيقة  يف 

امل�شرف  واال�شتقبال  الباهر  التنظيم  هذا  �شعادتي عن  مدى  اأو�شف  اأن 

واالأهم من ذلك تطبيق االإجراءات االحرتازية الكاملة يف كل زاوية بحلبة 

البحرين الدولية من تعقيم االألعاب املوجودة يف الفعاليات امل�شاحبة 

بعد ا�شتخدام كل �شخ�س وكذلك االلتزام بالتباعد االجتماعي، ال ميكنني 

اأن و�شف �شعور الفخر واالعتزاز ملا راأيته، ولكن هذا االأمر لي�س بغريب 

على اأبطال مملكة البحرين الذين ال يرون اأمامهم اإال رفعة و�شموخ ا�شم 

وعلم مملكة البحرين الغالية. 

و�شكرا  حقهم،  تويف  ال  الثناء  فكلمات  البحرين،  فريق  لكم  �شكرا 

فدورهم  واأرا�شيها،  الوطن  حلماية  احل�شني  الدرع  الداخلية،  لوزارة 

 ،2021 ملو�شم  الفورموال1  �شباق  وتنظيم  اأمن  يف  والفت  بارز 

كل  بذل  ال�شيارات على  ريا�شة  لنادي منظمي  اأي�شا  وال�شكر مو�شول 

ما بو�شعهم من اأجل تنظيم وحماية م�شمار ال�شباق، وال اأن�شى جهود 

االحتاد البحريني لل�شيارات، فهم مثال يحتذى به من اأجل العمل لرفعة 

البحرين. 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  جلاللة  اأبارك  اأخريا 

املفدى حفظه اهلل ورعاه و�شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء املوقر حفظه اهلل ورعاه وال�شيخ عبداهلل 

اإدارة االحتاد البحريني لل�شيارات  اآل خليفة رئي�س جمل�س  بن عي�شى 

وال�شيخ �شلمان بن عي�شى اآل خليفة الرئي�س التنفيذي حللبة البحرين 

الدولية، اأدام اهلل علينا االأفراح واالإجنازات يف عهد جاللة امللك املفدى. 

يو�سف بن اأحمد
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خف�ض  ال�سرتاجتية  تتجه  �سناعية  م�ؤ�س�سات 

النفقات على ح�ساب اجل�دة ور�سا العمال، يف حني 

اأن املطل�ب منها زيادة االأرباح من خالل اال�ستثمار 

واالبتكار وحت�سني املنتجات.

وذوي  املحتاجة  لالأ�شر  الجتماعية  امل�شاعدات  م�شاعفة 

ال�شخي  الدعم  و�شرف  العهد،  ويل  من  بت�جيه  الإعاقة 

اأدخل الفرحة يف  لل�شيادين الي�م بت�جيه من جاللة امللك.. 

قل�ب ع�ائل الكثري من الأ�شر البحرينية التي اأرهقتها الظروف 

القت�شادية ال�شتثنائية ال�شعبة.

#�شكرا_جاللة_امللك
#�شكرا_ويل_العهد
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الفرن�شي  الإمرباط�ر  نفي   -  1814

يف  اإلبا  جزيرة  اإىل  ب�نابرت  نابلي�ن 

البحر الأبي�ص املت��شط.

تغزو  الفرن�شية  الق�ات   -  1890

غرب ال�ش�دان وحتتل بلدة »�شيج�«.

األعاب  دورة  اأول  افتتاح   -  1896

اأوملبية يف اأثينا.

روبرت  الأمريكي  املكت�شف   -  1909

بريي ي�شل اإىل القطب املتجمد ال�شمايل.

تدخل  املتحدة  ال�ليات   -  1917

احلرب خالل احلرب العاملية الأوىل.

1919 - بدء ث�رة مهامتا غاندي يف 

الهند.

جعفر  بامل�شري  الإطاحة   -  1985

منريي بعد ا�شطرابات دامت لعدة اأيام يف 

ال�ش�دان.

الأوروبية  املجم�عة  دول   -  1992

تعرتف با�شتقالل الب��شنة والهر�شك.

�شاروخ  جترب  باك�شتان   -  1998

اإىل  ال��ش�ل  على  قادر  املدى  مت��شط 

الأرا�شي الهندية.

الإمارة  يت�ىل  األبري  ال�شري   -  2005

رينيه  الأمري  والده  بعد وفاة  يف م�ناك� 

الثالث، ويلقب بالأمري األبري الثاين.

الربيطاين  ال�زراء  رئي�ص   -  2010

ج�ردون براون يطلب من امللكة اإليزابيث 

الثانية حل جمل�ص العم�م متهيًدا لإجراء 

النتخابات العامة.

عبدالرحمن  انتخاب   -  2016

ال�ش�يحلي رئي�ًشا ملجل�ص الدولة يف ليبيا.

الأمريان هارى ووليام وافقا على ت�صميم متثال الأمرية ديانا

ك�شفت �شحيفة ديلى ميل الربيطانية، عن اأن الأمريان هارى ووليام، اجتمعا للم�افقة على 

متثال الأمرية ديانا، واملقرر اإزاحة ال�شتار عنه يف ق�شر كين�شينجت�ن يف ال�شيف، وقالت اإن 

الأخ�ين قد وقعا على الت�شميم النهائي للتمثال املقرر الك�شف عنه يف الأول من ي�لي�، وه� 

ذكرى عيد ميالد والدتهما ال�شتني.

ويق�م النحات اإيان رانك بروديل، باإن�شاء التمثال املطل�ب، وفًقا للديلى ميل، وياأتى الأمل 

فى اإ�شالح اخلالف بني الزوجني فى اأعقاب مقابلة هاري وميجان ماركل املثرية للجدل، التي 

ا�شتمرت �شاعتني مع اأوبرا وينفري ال�شهر املا�شى، وزعم م�شدر ل�شحيفة »ذا �شن« اأن زارا 

هارى  مقابلة  قبل  ل�شه�ر  الإثنني  بني  ال�شالم  �شانع  دور  يلعبان  كانا  مايك  وزوجها  تيندال 

وميجان مع اأوبرا وينفرى.

وقال م�شدر مقرب من النحات: »مت الت�قيع على الت�شميم النهائى من قبل ويليام وهارى«.

وجاءت املقابلة بعد اأن غ�شب الأمري وليام، دوق كامربيدج من الطريقة التي »اأهان بها« 

دوق ودوقة �شا�شك�ص امللكة اليزابيث برد اعتربه وليام اأنه ل يحرتم امللكة اليزابيث، بعد قرار 

الأخرية بحظر ا�شتخدام الثنائى كلمة »ملكي« يف امل�شاريع التجارية امل�شتقبلية عندما اأعلن�ا 

اأنهم �شيغادرون احلياة امللكية.

ال�صجن 11 عاًما 

لالعب كرة قّدم �صابق

فيافارا،  ج�ن  ال�شابق،  الك�ل�مبي  الالعب  تلقى 

كميات  تهريب  يف  لدوره  عاًما   11 بال�شجن  حكًما 

هائلة من الك�كايني بني بالده وال�ليات املتحدة.

الربيطانية  �شتار«  »ديلي  �شحيفة  واأكدت 

�شاوثهامبت�ن  بقمي�ص  لعب  الذي  الالعب،  اأن 

وب�رت�شم�ث، يف الدوري الإجنليزي املمتاز، وخا�ص 
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ال�ليات  اإىل  الك�كايني،  خمدر  من  كيل�غرامات 

واأدانت  �شن�ات.   3 ح�ايل  قبل  الأمريكية  املتحدة 

البالغ  فيافارا،  تك�شا�ص،  ولية  يف  فيدرالية  حمكمة 

42 عاًما، بتهمة امل�شاعدة يف ا�شترياد امل�اد املمن�عة 

عامليا، مبا فيها مهام نفذتها زوارق �شريعة وطائرات 

الالعب  �شارك  التي  ال�شحنة  اإن  ويقال  املك�شيك،  عرب 

دولر.  ملي�ن   29 نح�  قيمتها  بلغت  تنظيمها،  يف 

جاجني،  نيك�ل�ص  الأمريكي،  العام  املدعي  وو�شف 

اخلليج«  »كارتل  اإ�شم  عليه  اأطلق  فيما  فيافارا  دور 

الق�شية  هذه  يف  عليه  املدعى  »كان  وقال:  باملخزي، 

العاملية،  واملكانة  والرثوة  ال�شهرة  �شيء،  بكل  يتمتع 

جتارة  يف  م�اهبه  ا�شتخدام  اختار  فقد  ذلك،  ومع 

على  القب�ص  الأمريكي  الأمن  واألقى  املخدرات«. 

»اعتدت  حينها:  فيافارا  وقال  عام،  نح�  قبل  فيافارا 

على مزاملة غرف تغيري املالب�ص مع مي�شي، لكن الآن 

حرب  مهمة  يف  كان  �شخ�ص  مع  غرفة  م�شاركة  علي 

ببلدي«.

ت��اأن��ق��ت جنمات  ج��دي��دة  م����ّرة 

للم�ساركة  ا�ستعداًدا  ه�لي�ود 

ال�سا�سة  ممثلي  ن��ق��اب��ة  بحفل 

با�سم  ُي��ع��رف  ال���ذي  2021م 
الزمن  ولكنهن   ،Sag Awards
منازلهن دون اخلروج منها ك�ن 

فعاليات هذا احلدث اأقيمت ب�سكل 

افرتا�سي وبغياب اأي ب�ساط اأحمر 

والذي اأقيم ي�م اأم�ض االأول.

مفاعل حراري رو�صي يحّول النفايات الطبية اإىل وقود

ت��شل علماء يف معهد ن�ف��شيبري�شك للفيزياء 

لالأكادميية  ال�شيبريي  )الفرع  برو�شيا  احلرارية 

الرو�شية للعل�م( اإىل حل للتفايات الطبية امل�شتخدمة 

من قبل الأطقم الطبية.

وابتكر العلماء جهاًزا ُيحّ�ل النفايات الطبية اإىل 

غاز تخليقي وَخـَبـْث خامل )�شماد ف�شف�ري( ميكن 

ا�شتخدامه يف ال�ق�د والبناء.

جلنة  رئي�ص  ب�رمات�ف،  لفالدميري  ووفًقا 

يتم  فاإنه  وحمايتها،  بالبيئة  املعنية  الدوما  جمل�ص 

اإنتاج ح�ايل 12 اإىل 15 ملي�ن وحدة من النفايات 

الطبية ي�مًيا يف رو�شيا وحدها.

ب�شرعة كبرية  تتم  بالبالزما احلرارية  املُعاجلة 

كيميائية،  تفاعالت  م�شببة  عالية  حرارة  ودرجة 

املعباأة  النفايات  و�شُع  »يتم  دوماريف:  ويق�ل 

احلرارة  درجة  تك�ن  حيث  املركزية  الغرفة  يف 

وحتت  مئ�ية.  درجة   1400-1200 ح�ايل  بها 

العنا�شر  جميع  حتلُّـل  يتم  هذه،  احلرارة  درجة 

حت�يلها  ويتم  ب�شيطة  م�اد  اإىل  املعقدة  الكيميائية 

القابل لالحرتاق. والأجزاء  اإىل غاز تخليقي لل�ق�د 

اإىل  تدخل  غاز  اإىل  تتح�ل  مل  التي  الع�ش�ية  غري 

غرفة ال�شهر وت�شمى )Plasmatron(، والتي ُت�ّلـد 

الن�شهار،  حجرة  اأعلى  تقع  عالية  حرارة  درجات 

والتي  مئ�ية،  درجة   5000 اإىل  ت�شل  اأن  ميكن 

متكنها من الذوبان وال�شتفادة من كل �شيء. جميع 

الأجزاء غري الع�ش�ية التي مل يتم حت�يلها اإىل غاز 

تتح�ل اإىل )َخَبث خامل(«.

ال�صحة: ت�صجيل 974 حالة 

جديدة بكورونا وتعايف 798

بلغ  التي  الفح��سات  اأن  ال�سحة  اأعلنت وزارة 

اأظهرت   ،2021 اأبريل   5 ي�م  يف   17646 عددها 

حالة   293 منها  جديدة  قائمة  حالة   974 ت�سجيل 

لعمالة وافدة، و 643 حالة ملخالطني حلاالت قائمة، 

و 38 حالة قادمة من اخلارج، كما تعافت 798 حالة 

اإ�سافية لي�سل العدد االإجمايل للحاالت املتعافية اإىل 

.139205
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الموافقة على »قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر«

مشروع قرار بإصدار الئحة اشتراطات الترخيص للمؤسسات الصحية الحكومية

مضاعفة وصرف المساعدات االجتماعية لمستحقي الضمان و»اإلعاقة«

تعزيز صحة النزالء والعاملين في مراكز اإلصالح وفق رعاية متطورة

تدريس اللغات األجنبية المعتمدة باألمم المتحدة كمواد اختيارية في المدارس الحكومية

Tue 06 Apr 2021  |  الســنة 16  |   العدد 5596   |  الثالثاء 23 شــعبان 1442هـ

أمن األردن جزء ال يتجزأ من أمن واستقرار البحرين.. مجلس الوزراء:

 المبادرة بأخذ التطعيم لتقليل الوفيات 
وحاالت دخول المستشفى هدف المرحلة المقبلة

أمر صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان 
ب��ن حم��د آل خليف��ة ول��ي العه��د رئي��س 
مجلس ال��وزراء، بمضاعفة صرف مخصصات 
تص��رف  الت��ي  االجتماعي��ة  المس��اعدات 
ومستحقي  االجتماعي  الضمان  لمس��تحقي 
رمض��ان  ش��هر  ف��ي  اإلعاق��ة  مخصص��ات 
المبارك، ووجه سموه وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية بمباشرة صرف هذه المستحقات 
وذلك حرصًا على تخفيف األعباء المعيش��ية 
عن األس��ر محدودة الدخل في ظل متطلبات 
شهر رمضان. وأكد مجلس الوزراء أنه بتكاتف 
جه��ود الجميع من أبناء الوط��ن والمقيمين 
الموضوع��ة  الخط��ط  غاي��ات  س��تتحقق 
للتعام��ل مع في��روس كورونا، مش��ددًا على 
أن ه��دف المرحل��ة القادمة ه��و تقليل عدد 
الوفيات والحاالت الت��ي تتطلب الدخول إلى 
المستشفى من مضاعفات الفيروس، وذلك 
من خالل المبادرة بأخ��ذ التطعيم وااللتزام 
والتدابي��ر  االحترازي��ة  باإلج��راءات  الت��ام 
الوقائي��ة، مؤك��دًا المجل��س عل��ى ضرورة 
الوع��ي بمقتضي��ات هذه المرحل��ة الدقيقة 
في مواجهة فيروس كورونا وما تتطلبه من 
روح مس��ؤولة بإدراك كل فرد بمس��ؤولياته 

والتزاماته إلبعاد المجتمع عن الخطر.
ونوه المجلس بم��ا أكد عليه حضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى بش��أن وق��وف مملكة 

البحرين وتأييدها ومس��اندتها التامة لكل 
م��ا يتخ��ذه األردن بقي��ادة صاح��ب الجاللة 
المل��ك عب��داهلل الثان��ي ابن الحس��ين من 
قرارات وإجراءات تج��اه ما يهدد أمن األردن 
واس��تقراره، وال��ذي يعك��س ق��وة ومتانة 
العالقات بين البلدين والش��عبين، مش��دًدا 
المجل��س عل��ى أن العالق��ات بي��ن مملكة 
البحري��ن والمملك��ة األردني��ة الهاش��مية 
وثيقة وراس��خة وأن أمن واستقرار المملكة 
األردنية الهاشمية هو جزء ال يتجزأ من أمن 

واستقرار مملكة البحرين.
 ثم نوه مجلس الوزراء بجهود وزارة الداخلية 
بالتعاون م��ع وزارة الصحة في تعزيز صحة 
وسالمة النزالء والعاملين في مراكز اإلصالح 
والتأهي��ل وف��ق خدم��ات ورعاي��ة صحي��ة 
واحترازية  وقائي��ة  وبروتوك��والت  متطورة 

تضمن سالمة الجميع.
بع��د ذلك أعرب مجلس ال��وزراء عن االعتزاز 
بال��دور ال��ذي تضطلع ب��ه الك��وادر الطبية 
والصحية ف��ي الصفوف األمامي��ة للتصدي 
لفيروس كورونا وكافة العاملين في القطاع 
الصحي على م��ا يقدمونه من ب��ذٍل وعطاٍء 
مقدر خدمًة للوطن والمواطنين والمقيمين، 

وذلك بمناسبة يوم الصحة العالمي.
وبمناس��بة الي��وم الدول��ي للضمي��ر ال��ذي 
اعتمدته األمم المتحدة اس��تجابة لمبادرة 
صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر خليفة بن 

س��لمان آل خليفة رحمه اهلل والذي ُيصادف 
الخام��س م��ن إبري��ل م��ن كل ع��ام، فقد 
أش��اد المجل��س بمب��ادرات األمي��ر الراح��ل 
وإس��هاماتها في تعزيز دور مملكة البحرين 
ف��ي إش��اعة روح المحب��ة والتعاي��ش التي 

تكرس السالم في العالم.
كم��ا أع��رب مجل��س ال��وزراء ع��ن تضامنه 
م��ع جمهوري��ة مص��ر العربي��ة الش��قيقة 
ف��ي الحف��اظ على أمنه��ا المائ��ي وضمان 
اس��تقرارها وتنميتها، معرًب��ا المجلس عن 
دع��م المملكة للجه��ود المبذولة لحل أزمة 
ملء وتش��غيل س��د النهضة والحفاظ على 
الحق��وق المائية واالقتصادي��ة للدول وفق 

القوانين الدولية.
ثم نظ��ر المجلس في الموضوعات المدرجة 

على جدول أعماله وقرر ما يلي:
أواًل: الموافقة على المذكرات التالية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية 
والتش��ريعية بخصوص مشروع قرار بإصدار 
الئح��ة اش��تراطات الترخيص للمؤسس��ات 
الصحي��ة الحكومية، تتضمن قواعد إدارتها 

والتزاماتها وأحكام الرقابة عليها.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية 
والتشريعية بش��أن قانون تنظيم الصحافة 

والطباعة والنشر.
3. مذك��رة وزي��ر التربي��ة والتعليم بش��أن 
األجنبي��ة  اللغ��ات  تدري��س  ف��ي  التوس��ع 

المعتم��دة ف��ي األم��م المتح��دة كم��واد 
اختياري��ة ف��ي الم��دارس الحكومي��ة عل��ى 
مراح��ل، وال��ذي يه��دف لتطوي��ر مخرجات 
التعليم ومهارات الطلب��ة في مجال اللغات 

األجنبية.
4. مذكرة وزير الصناعة والتجارة والس��ياحة 
بش��أن اإلج��راءات التنظيمي��ة لتطوير آلية 

العمل بمحطة الدور للطاقة والمياه.
5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية 
والتش��ريعية بش��أن ردود الحكومة على 6 
اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.
ثانيًا: استعرض المجلس المذكرات التالية:

1. مذكرة وزير الداخلية بشأن إنجازات قطاع 
العملي��ات والحوكم��ة بهيئ��ة المعلومات 

والحكومة اإللكترونية لعام 2020.
2. مذك��رة وزير المالي��ة واالقتصاد الوطني 
بش��أن التقرير االقتصادي الفصلي لمملكة 
البحرين لعام 2020، والذي أظهر اس��تقرار 
النات��ج المحلي خ��الل الربع الراب��ع من عام 
2020 مقارن��ة بالرب��ع الثال��ث م��ن نف��س 
العام نتيج��ة نمو الناتج المحل��ي اإلجمالي 
غير النفط��ي بنس��بة 3.3%، ونتيجة الحزمة 
األنش��طة  وع��ودة  واالقتصادي��ة  المالي��ة 
االقتصادي��ة تزامن��ًا م��ع الحمل��ة الوطني��ة 
للتطعيم ودورهما في دعم عجلة االقتصاد.

3. مذك��رة وزي��ر اإلس��كان بش��أن أولويات 
وأهداف الوزارة وبرامجها لألعوام من 2019 

إلى 2022.

نقل تحيات العاهل وولي العهد رئيس الوزراء لرئيس الجمهورية

ناصر بن حمد: الملك حريص على بناء عالقات قوية مع صربيا
أكد س��مو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال 
اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب، أن 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد 
المف��دى، حريص على بناء عالقات 
م��ع جمهورية  قوي��ة ومترابط��ة 
صربيا الصديقة وذلك بالنظر إلى 
ما يربط البلدي��ن الصديقين من 
عالقات طيبة وقواس��م مش��تركة 
تعزيزه��ا  ال��ى  البلدي��ن  وتطل��ع 
واالرتقاء بها في مختلف المجاالت 
بم��ا يحق��ق الصال��ح الع��ام لكال 
إلى  إضافة  الصديقي��ن،  البلدي��ن 
الجه��ود الب��ارزة التي يق��وم بها 
الملك��ي األمي��ر  الس��مو  صاح��ب 
س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة ولي 
العه��د رئيس مجلس ال��وزراء في 
مملك��ة  بي��ن  العالق��ات  تنمي��ة 
ومنها  الصديقة  وال��دول  البحرين 

جمهورية صربيا الصديقة.
ج��اء ذلك خ��الل الزيارة الرس��مية 
التي يقوم بها س��مو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليف��ة إلى جمهورية 
نق��ل  حي��ث  الصديق��ة،  صربي��ا 
س��مو الش��يخ ناص��ر ب��ن حمد آل 
خليف��ة، تحي��ات وتقدي��ر حض��رة 
صاح��ب الجالل��ة المل��ك المفدى، 
ول��ي  الملك��ي  الس��مو  وصاح��ب 
العهد رئيس مجل��س الوزراء، إلى 
فوتش��يتش  ألكس��ندر  الرئي��س 
رئي��س جمهورية صربيا الصديقة 
وتمنيات جاللته لجمهورية صربيا 
دوام التوفي��ق والنج��اح وتحقي��ق 

المزي��د م��ن االزدهار ف��ي مختلف 
المجاالت.

ونوه س��مو الش��يخ ناصر بن حمد 
آل خليف��ة بم��ا تولي��ه المملك��ة 
م��ن اهتمام في مواصل��ة تطوير 
األصع��دة  كاف��ة  ف��ي  عالقاته��ا 
م��ع جمهوري��ة صربي��ا الصديقة 
بم��ا يحقق التطلعات المش��تركة 
معرب��ًا  الصديقي��ن،  للبلدي��ن 
س��موه عن ش��كره وتقدي��ره الى 
رئي��س جمهوري��ة صربيا  فخامة 
وك��رم  االس��تقبال  حف��اوة  عل��ى 
»إنن��ا  س��موه  وق��ال  الضياف��ة. 
نش��يد بنتائ��ج الزي��ارة الميمونة 
التي ق��ام بها رئي��س صربيا إلى 
مملكة البحري��ن والتي التقى من 

خالله��ا بحض��رة صاح��ب الجاللة 
المل��ك المف��دى، حيث س��اهمت 
الصربية في  البحرينية  المباحثات 
تعزيز المس��يرة المباركة للبلدين 
الصديقي��ن لتحقي��ق المزي��د من 
التع��اون والتالق��ي ف��ي مختل��ف 
المجاالت بما يلبي طموحات قيادة 
البلدين والشعبين الصديقين في 
المجاالت السياس��ية واالقتصادية 
والتجاري��ة والش��بابية والرياضية 

وغيرها«.
وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة، أن الزيارة الى جمهورية 
مثالي��ة  فرص��ة  تمث��ل  صربي��ا 
لمواصل��ة المباحثات بين البلدين 
من أجل تأطير التعاون البناء بين 

البلدي��ن الصديقي��ن والعمل على 
تأس��يس قاع��دة قوي��ة للعالقات 
البحريني��ة الصربي��ة ف��ي مختلف 
المج��االت والقطاعات الحيوية في 
كال البلدين بهدف تنمية المصالح 
يعود  بم��ا  وتقويتها  المش��تركة 

بالنفع والفائدة على كال البلدين.
وخ��الل اللق��اء، اس��تعرض رئيس 
جمهورية صربيا مع س��مو الش��يخ 
ناصر بن حمد آل خليفة المواضيع 
ذات االهتم��ام المش��ترك وس��بل 
مواصل��ة تعزيزها خ��الل المرحلة 
المقبلة إضافة إلى آخر المستجدات 
على الساحتين اإلقليمية والدولية.

كم��ا التق��ى س��مو الش��يخ ناصر 
ب��ن حم��د آل خليف��ة مع وس��ائل 

االعالم الصربية بعد لقاء س��موه 
مع الرئيس ألكس��ندر فوتش��يتش 
رئيس جمهورية صربيا الصديقة، 
حي��ث أع��رب س��موه ع��ن تقديره 
يلعبه��ا  الت��ي  الب��ارزة  للجه��ود 
الدور اإلعالمي ف��ي تأكيد العالقة 
المتين��ة التي ترب��ط بين مملكة 
البحرين وجمهورية صربيا، مشيدًا 
المثم��ر بي��ن  س��موه بالتع��اون 
البلدي��ن الصديقين ف��ي مواصلة 
تنمية كافة المجاالت المش��تركة 

بينهما.
وأكد الرئيس ألكسندر فوتشيتش 
رئي��س جمهورية صربيا الصديقة 
اهتم��ام جمهوري��ة صربيا  عل��ى 
ف��ي مواصلة تطوي��ر عالقاتها مع 

مملك��ة البحرين، مش��يدًا بحفاوة 
االستقبال الذي حظى به في زيارة 
األخيرة إلى مملكة البحرين واللقاء 
المثمر مع حض��رة صاحب الجاللة 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل الب��الد المف��دى، وصاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليف��ة ولي العهد رئيس 
مجل��س ال��وزراء، مؤك��دًا أن زيارة 
س��مو الش��يخ ناص��ر ب��ن حمد آل 
خليف��ة تأكيدًا عل��ى عمق العالقة 
بين البلدين الصديقين وتطلعات 
البلدين في مواصلة تطويرها في 

كافة األصعدة.
وقد وصل س��مو الش��يخ ناصر بن 
حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب 
إلى جمهورية صربيا الصديقة في 

زيارة رسمية.
وكان في مقدمة مستقبلي سموه 
لدى وصوله إلى صربيا، برنابيتش 
رئيسة وزراء جمهورية صربيا وعدد 

من المسئولين في الجمهورية.
ول��دى وصول س��موه، أع��رب عن 
تقدي��ره عل��ى حفاوة االس��تقبال، 
مشيدًا بعمق العالقات التي تربط 
بي��ن مملكة البحري��ن وجمهورية 
صربيا الشقيقة في ظل الدور البارز 
لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد 
المفدى، ومتابعة واهتمام صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليف��ة ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.



800 ألف جرعة تطعيم ضد الفيروس قدمت للمواطنين والمقيمين 

 وزير المالية: البحرين صنعت أنموذجًا ناجحًا
 إلدارة »كورونا« وفق برامج تحفز االقتصاد الوطني

أكد وزي��ر المالية واالقتصاد الوطني، الش��يخ 
س��لمان ب��ن خليف��ة آل خليف��ة، أن البحرين 
صنع��ت أنموذجًا ناجح��ًا إلدارة جائحة كورونا 
وف��ق برامج واس��تراتيجيات تهدف إلى تحفيز 

االقتصاد الوطني.
ج��اء ذل��ك، أثن��اء مش��اركته ف��ي االجتم��اع 
االفتراض��ي ال��ذي عق��ده البن��ك الدولي حول 
االس��تثمار في رأس المال البش��ري في عصر 
جائح��ة في��روس كورون��ا )كوفي��د19(، حيث 
أكد خ��ال كلمة ألقاها ب��أن البحرين وضعت 
االس��تثمار في العنصر البش��ري هدفًا أساسيًا 
لكافة برامجه��ا وخططها التنموية، وحرصت 
عل��ى مواجهة كافة التحدي��ات التي فرضتها 
جائح��ة في��روس كورون��ا بما يحق��ق التوازن 
بين الصح��ة العامة للمواطني��ن والمقيمين 
ودعم االقتصاد، مش��يرًا إلى ما تم اتخاذه من 
إج��راءات احترازية وتدابير وقائية اس��تباقية 
أس��همت ف��ي الحفاظ عل��ى صحة وس��امة 
المواطنين والمقيمين. وأض��اف أن البحرين، 
حقق��ت أداًء متمي��زًا ف��ي ظل م��ا تقدمه من 
رعاية صحية مجانية شملت كافة اآلليات من 
فحص وتتبع وعاج وتوفير التطعيم المضاد 
لفي��روس كورون��ا، حيث بلغ مجم��وع جرعات 
التطعيم المضاد لفيروس كورونا )كوفيد19( 
المقدم��ة للمواطني��ن والمقيمي��ن أكثر من 
800 أل��ف جرعة حتى اآلن، مم��ا جعلها تنال 
إش��ادة عالمية واس��عة تقديرًا لما تبذله من 
جهود متواصلة لمواجهة الجائحة وتبعاتها. 
ون��وه ب��أن المملكة أعط��ت األولوي��ة لدعم 
االقتصاد الوطني واستمرارية القطاع الخاص 

باعتب��اره أح��د القطاع��ات الحيوي��ة المهمة 
الراف��دة لاقتص��اد الوطني، حي��ث تم إطاق 
حزم��ة مالي��ة واقتصادية في م��ارس 2020 
تج��اوزت قيمتها حت��ى اآلن 4.5 ملي��ار دينار 
)حوال��ي 12 ملي��ار دوالر(، أي ما يع��ادل ثلث 

الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة.   

وأضاف، أن ما حققته البحرين خال الس��نوات 
القليل��ة الماضي��ة م��ن تط��ورات كبي��رة في 
قطاعي الصحة والتعليم، حيث احتلت المملكة 
المرتب��ة الثانية عربيًا في مؤش��ر رأس المال 
البشري 2020 الصادر عن البنك الدولي والذي 
يركز على قطاعي الصح��ة والتعليم، ويقيس 

اإلنتاجية المحتملة لألفراد المولودين حديثًا 
بعد بلوغهم س��ن الثامنة عشرة. كما أحرزت 
المملكة تحس��نًا في النتيجة الكلية على مدة 

العشر سنوات الماضية. 
وارتفعت نتيجة المؤشر من 0.60 نقطة عام 
2010 إلى 0.65 نقطة في تقييم عام 2020، 

مم��ا يعد أعلى من متوس��ط منطقة الش��رق 
األوسط وش��مال إفريقيا، منوها بما اكتسبه 
مش��روع رأس المال البشري من زخم واعتراف 
عالمي، حيث تتعاون أكثر من 80 دولة ضمن 

هذا اإلطار المنسق.  
وإيمانًا بدور التعليم، بين أن البحرين حرصت 
عل��ى مواصلة العملي��ة التعليمية خال فترة 
الجائح��ة بتوفي��ر خي��ارات التعل��م ع��ن بعد 
ضم��ن منظوم��ة تعليمي��ة متكاملة تضمن 
اس��تمرارية التعل��م وتحاف��ظ عل��ى ج��ودة 
المخرج��ات التعليمي��ة تح��ت ه��ذه الظروف 

االستثنائية. 
وفي س��ياق متصل، أكد على دور االس��تدامة 
البيئي��ة ف��ي تحقي��ق التعاف��ي االقتصادي، 
وأهمية أن يتم دمج مفاهيم البيئة المستدامة 
ضمن المراحل التعليمية المبكرة لألفراد في 
المدارس واستمرارها ضمن مناهج الجامعات 
والكليات، مما يمهد إلى التحول نحو الوظائف 

الخضراء. 
ون��وه الوزي��ر ب��أن البني��ة التحتي��ة الرقمية 
الرائ��دة في البحرين انعكس��ت بصورة الفتة 
على تس��ريع التحول الرقمي للخدمات المالية 
والقطاع��ات االقتصادية خ��ال فترة الجائحة 
مما عزز من ج��ودة وكفاءة الخدمات المتاحة 

لألفراد والمؤسسات. 
كما دع��ا االجتماع إلى ضرورة االس��تمرار في 
التع��اون البن��اء لتطوير رأس المال البش��ري 
وتوفير كافة الس��بل الداعمة له خصوصًا في 
ظل ما تش��هده الدول من تحديات وتداعيات 

فرضتها جائحة فيروس كورونا.

المملكة الثانية عربيًا بمؤشر رأس المال البشري 2020

االستثمار في العنصر البشري هدفًا أساسيًا لكافة الخطط التنموية

األولوية لدعم االقتصاد الوطني واستمرارية القطاع الخاص

لالستدامة البيئية دور في تحقيق التعافي االقتصادي

وزير المالية: مواصلة تعزيز التعاون 
مع »التشريعية« لتلبية التطلعات المنشودة

أش��اد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان 
بن خليفة آل خليفة، بالتعاون والش��راكة الفاعلة بين 
الس��لطتين التنفيذية والتش��ريعية وما أس��فر عنها 
م��ن نتائج مثمرة، منوهًا بدور الس��لطة التش��ريعية 
في تعزيز المس��يرة التنموية الش��املة بقيادة حضرة 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 

الباد المفدى. 
جاء ذلك لدى لقائه أمس، رئيسة مجلس النواب فوزية 
زين��ل، حيث رحب به��ا، مؤكدًا أهمي��ة مواصلة تعزيز 
التعاون والش��راكة مع الس��لطة التشريعية ومواصلة 
البناء عل��ى ما تحقق من منجزات ومكتس��بات للوطن 

والمواطن بما يلبي التطلعات واألهداف المنشودة. 
كما تم خال االجتماع مناقش��ة عدد من الموضوعات 
التع��اون  المش��ترك وس��بل تعزي��ز  االهتم��ام  ذات 
المش��ترك مع مجلس الن��واب. فيما أعرب��ت زينل عن 
ش��كرها وتقديره��ا لوزير المالي��ة واالقتصاد الوطني 
عل��ى ما يبدي��ه من حرص مس��تمر لتعزي��ز التعاون 

المشترك مع السلطة التشريعية.

أكاديمية محمد بن مبارك 
الدبلوماسية تطلق برنامج 

»اتفاقيات اليونسكو الخاصة بالثقافة«
أطلق��ت أكاديمي��ة محم��د ب��ن مب��ارك آل خليف��ة للدراس��ات 
الدبلوماسية، أمس، عبر تقنية البث اإللكتروني المرئي، برنامجًا 
بعنوان »اتفاقيات اليونسكو الخاصة بالثقافة: اآلليات واإلجراءات 
المتبعة«، والذي سيستمر لليوم الثاثاء، وذلك في إطار التعاون 
والتنس��يق الثنائي المش��ترك بين األكاديمية والمركز اإلقليمي 
العرب��ي للتراث العالمي تحت رعاي��ة من منظمة األمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة )اليونس��كو(. وافتتح البرنامج في يومه 
األول مستش��ار التراث العالمي لهيئة البحرين للثقافة واآلثار د. 
منير بوش��ناقي، بالنيابة عن الش��يخة مي بنت محمد آل خليفة، 
والمدير التنفيذي ألكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات 
الدبلوماس��ية الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة، بمشاركة ٤٠ 
شخصًا من منتس��بي وزارة الخارجية وبعثات مملكة البحرين في 
الخارج. وتضمن البرنامج عددًا من المحاور التي أثراها نخبة من 
متحدثي وخبراء اليونس��كو من أبرزها: عرض المفاهيم واآلليات 
الرئيس��ية المس��تخدمة في إطار اتفاقيات اليونسكو ذات الصلة 
كاتفاقي��ة حماية وتعزيز تنوع أش��كال التعبير الثقافي )2005(، 
واتفاقي��ة صون الت��راث الثقافي غير الم��ادي )2003(، واتفاقية 
حماي��ة الت��راث الثقاف��ي المغم��ور بالمي��اه )2001(، واتفاقية 
حماي��ة التراث العالم��ي الثقافي والطبيع��ي )1972(، واتفاقية 
بش��أن الوسائل التي تس��تخدم لحظر ومنع االتجار غير المشروع 
بالممتل��كات الثقافي��ة )1970(، واتفاقي��ة اليوني��دروا بش��أن 
الثقاف��ات الثقافية المس��روقة أو المصدرة بش��كل غير قانوني، 
واتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح 

)1954( وبروتوكوالتها، وغيرها من البنود والمحاور. 

 حميدان يبحث مع معصومة 
 عبدالرحيم تطوير آليات التوظيف

التق��ى وزي��ر العم��ل والتنمي��ة االجتماعي��ة، جميل ب��ن محمد 
عل��ي حميدان، عض��و مجلس النواب، الدكتورة معصومة حس��ن 
عبدالرحيم، وذلك في مكتبه، حيث تم بحث س��بل تعزيز التعاون 
المش��ترك بين الس��لطتين التنفيذي��ة والتش��ريعية بما يحقق 
الفائ��دة للمواطنين وتطوير التش��ريعات ذات الصلة بالخدمات 
التنموية المقدمة. وتناول اللقاء اس��تعراض مس��تجدات برامج 
الوزارة في مجال��ي التوظيف وتعزيز خدمات الرعاية االجتماعية، 
حيث أكد حميدان في هذا الس��ياق أهمية تعزيز دور المسؤولية 
والش��راكة المجتمعية لخدم��ة المواطنين وباألخ��ص فئة ذوي 
العزيم��ة، الفئ��ة األكث��ر إرادة وتحدي��ًا وتنوع��ًا، والتي تس��عى 
الوزارة لصون حقوقهم وتحقيق طموحاتهم بما يؤهلهم للدمج 
المجتمعي، في ظل حرص الحكومة على مشاركتهم في الجهود 
الوطني��ة التنموية، مش��يرًا الى اس��تمرار تنفيذ ال��وزارة لبرامج 

وأنشطة داعمة لهذه الفئة على كافة األصعدة.
بدورها، أشادت الدكتورة معصومة بتعاون وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية مع أعضاء مجل��س النواب، منوهة بجهود الوزارة في 
تطوير خدماتها المختلفة، وبالذات ما يحظى به األش��خاص من 
ذوي اإلعاق��ة )ذوي العزيمة( بش��كل خاص م��ن عناية واهتمام 
واالس��تفادة من مبادرات وبرام��ج الوزارة المتنوع��ة، إلى جانب 
غيرهم من المواطنين، س��واء على صعيد إدم��اج المواطنين في 
منش��آت القطاع الخاص أو توفي��ر الرعاي��ة االجتماعية لهم، ما 

يعكس اهتمام الدولة الخاص بجميع شرائح المواطنين.
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»لجنة اإلسكان«: توفير حلول 
عاجلة لـ210 حاالت إنسانية

كش��فت وزارة اإلس��كان أن »لجنة اإلس��كان« 
المخولة بمناقشة الطلبات اإلسكانية للحاالت 
اإلنسانية والعاجلة قامت بمناقشة 338 حالة 
مدرج��ة على قوائ��م اللجنة خ��ال الربع األول 
م��ن العام الجاري، مفيدة ب��أن اللجنة اتخذت 
ق��رارات بتوفير حلول إس��كانية عاجلة ل� 210 
حاالت إنسانية بعد دراسة كافة جوانب الحالة 
م��ن تقاري��ر طبية والقي��ام بزي��ارات ميدانية 

وإجراء بحوث اجتماعية لكل طلب على حدة.
وأف��ادت ال��وزارة أن ع��دد االجتماع��ات التي 
عقدته��ا اللجن��ة خ��ال الرب��ع األول من عام 
2021 قد بل��غ 21 اجتماعًا بمعدل اجتماعين 
أسبوعيًا، مستعرضة بعض إحصائيات اللجنة، 
حيث قال��ت إن عدد الحاالت التي تم الموافقة 
على توفير حلول إسكانية عاجلة لها بلغ 210 
حاالت بمعدل يقارب ال�62% من إجمالي عدد 

الحاالت المعروضة على اللجنة.
وأضاف��ت ال��وزارة بأنه ق��د تم االعت��ذار عن 
تلبي��ة 119 طلبًا معروضًا على اللجنة بنس��بة 
بلغ��ت 28%، نظ��رًا لع��دم انطب��اق المعايير 
الخاصة بالحاالت اإلنسانية أو العاجلة عليها، 
فيما تخضع 9 طلبات بنس��بة 10% لمزيد من 
الدراس��ات والبح��وث االجتماعي��ة واس��تيفاء 
الوثائق المطلوبة تمهيدًا للعرض على اللجنة 
واتخ��اذ القرار المناس��ب. وفي إط��ار الحرص 
عل��ى مصلح��ة المواطني��ن وتلبي��ة الطلبات 
العاجلة واإلنس��انية دون تأخير، وتماشيًا مع 
اإلجراءات االحترازية لمكافحة فيروس كورونا، 
استقبلت وزارة اإلس��كان عددًا من المواطنين 
إلجراء مقابات ش��خصية عن ُبعد، حيث كانت 

تستدعي مزيدًا من الدراسة واالستيضاح.
وأوضح��ت أن الح��االت الت��ي يت��م عرضه��ا 
عل��ى اللجنة يت��م تحويلها من قب��ل صندوق 
الماحظات والشكاوى )تحت أمرك(، باإلضافة 
إلى وح��دة الش��كاوى واالستفس��ارات بمركز 
خدمات الزبائن، فض��ًا عن الحاالت التي يتم 
تحويلها من إدارة الخدمات اإلس��كانية، مبّينًة 

أن تحويل تلك الحاالت يأتي بعد إجراء يتعلق 
بتصنيف حاالت الطلبات اإلس��كانية المقدمة 
إلى تل��ك الجهات، مؤكدة قيام اللجنة بإخطار 
العاق��ة  المعن��ي والجه��ات ذات  المواط��ن 
بالق��رارات التي اتخذتها اللجن��ة في موضوع 

البحث أو النقاش.
وأش��ارت الوزارة إلى أن لجنة اإلسكان تختص 
بدراس��ة طلبات اإلعفاء والتأجيل والتخفيض 
الت��ي يتق��دم به��ا المنتفع��ون بالمش��اريع 
االس��كانية المختلفة، كالتمويات اإلسكانية 
وخدمات تمليك الوحدات والش��قق الس��كنية 
وخدم��ة الش��قق المؤقتة، كما تق��وم اللجنة 
بالنظر في التظلمات المقدمة من المنتفعين 
أو طالبي االنتفاع بالمش��اريع اإلسكانية فيما 
يتعل��ق بأس��بقية الطل��ب في الحص��ول على 
الخدمات اإلس��كانية أو عدم قب��ول الطلب، أو 

الحرمان من التقدم بطلب الخدمات اإلسكاني.
كم��ا تخت��ص اللجن��ة بتتبع حاالت ع��دم قيد 
المنتفعي��ن بالش��روط الت��ي بموجبه��ا تم 
منحه��م ح��ق االنتف��اع بالخدمة اإلس��كانية، 
والنظ��ر في الح��االت الت��ي تتطل��ب تصحيح 
الوضع القانوني لانتفاع بالخدمة اإلسكانية، 
ووض��ع المعايير الازم��ة للتعامل مع الحاالت 

المتكررة منها.
وينص نظام لجنة اإلس��كان بأن تقوم اللجنة 
بدراس��ة الطلبات المحالة إليه��ا وما يدعمها 
من مس��تندات وش��هادات ووثائق إلصدار ما 
تراه مناس��بًا من توصيات بهذا الش��أن، على 
أن يكون من ضمن صاحيات اللجنة دعوة من 
ت��راه من ذوي الخب��رة واالختصاص في مجال 
عملها لحضور اجتماعاته��ا دون أن يكون له 

حق التصويت.
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إلخاللهما بااللتزام باالتفاق وتنفيذ رؤية الجمعية السياسية

 »التجمع« يلوح برفع قضية ضد ممثليه 
النيابي والبلدي السترداد حقوقه المالية

مريم بوجيري «

كش��ف رئيس تجمع الوح��دة الوطنية عبداهلل 
الحويح��ي أن ممثل��ي التجم��ع الحاليي��ن في 
المجلس البلدي والنياب��ي والذي يبلغ عددهم 
2 في كل مجلس، قد يواجهون قضية مطالبة 
التجمع بأموال��ه نظرًا لمخالفته��م الصريحة 
والمتكررة للنظام األساسي للتجمع، إلى جانب 
اإلع��ان عن نية التجمع ف��ي التحضير لخوض 
سباق انتخابات عام 2022 ومن المبكر اإلعان 

عن عدد المترشحين في الوقت الحالي.
وأكد خال مؤتمر صحفي عقده التجمع والذي 
قدم فيه رؤيته وخطة عمله للمرحلة المقبلة، 
أن الممث��ل النيابي للتجم��ع وقع في مخالفات 
صريحة ومتكررة للنظام األساس��ي واالتفاقية 
الت��ي أبرمه��ا معه تجم��ع الوح��دة الوطنية، 
الفت��ًا إلى أن��ه ليس من ح��ق قي��ادة التجمع 
التنازل أو المجاملة في حقوق هذه المؤسس��ة 
الت��ي اتخذت مس��ارًا يحفظ حقوق��ه ويحافظ 
عل��ى االلتزام بالنظام األساس��ي، مش��يرًا إلى 
أن األم��وال التي تم صرفه��ا في دعم الممثل 
النياب��ي للتجم��ع تع��د م��ااًل عام��ًا للجمعية 
ويج��ب إعادتها في حالة عدم التزامه بالنظام 

المذكور.
وأوض��ح الحويحي، أن المس��ألة أحيلت برمتها 
إل��ى المحام��ي الع��ام للتجم��ع، وال��ذي أبدى 
وجهة نظر القيادة السياس��ية ل��ه بحيث يتم 
أما االلت��زام من قبل ممثل��ي التجمع )النيابي 
والبلدي( أو إحالة الموضوع للقضاء الس��ترداد 
الحقوق حيث يتم العمل في الوقت الحالي على 
ذلك، مؤك��دًا أن عضوياتهم��ا مازالت قائمة 
وقد تتض��ح الصورة خال األي��ام القادمة من 
بقاء للعضوية أو إس��قاطها، خصوصًا أنهم لم 
يستطيعوا تلبية طموح التجمع بعد مناقشات 

مطولة معهم.
واعتبر التجمع أن أداء الس��لطة التش��ريعية ال 

يرتقي لمس��توى التطلعات، في حين عبر عن 
»امتعاضه وخيبة أمله« فيما أسماه بالموقف 
الضعي��ف تج��اه لجن��ة التحقي��ق البرلماني��ة 
األخير بش��أن التقاعد، كما طال��ب تفاعًا مع 
ذات الموض��وع تعيي��ن عناص��ر ذات كف��اءة 
ف��ي مجالس إدارة الصنادي��ق مع وضع معايير 
معينة تس��مح بتحقيق التوازن في حالة عدم 
القدرة على استثمار موارد الصناديق وإنقاذها 
من اإلفاس، بحيث يتم تحقيق أرباح وفوائض 
في حالة االس��تثمار المثلى، مطالبًا في الوقت 
ذاته بمحاس��بة أعضاء مجل��س اإلدارات التي 
الصنادي��ق  م��ع مدخ��رات  التعام��ل  اس��اءت 

التقاعدية.
وأك��د الحويح��ي أن أداء الجمعيات السياس��ية 
عمومًا تراجع بعد عام 2011، حيث لم تستطع 
إقن��اع الش��عب بأدائها ولذلك ه��ي في حالة 
انكفاء إلعادة الحس��ابات مش��يرًا إل��ى أهمية 
استمرارية الدعم للجمعيات لتكمل مسيرتها 

في إنجاح المشروع اإلصاحي.
 وبي��ن أن الجمعية اتجهت إلغاق مقر لها في 
مدينة حمد واالكتفاء بمقر واحد في البسيتين 
بع��د إغ��اق المقر اآلخ��ر ف��ي ذات المنطقة، 
وذلك بهدف تقليص النفقات والعمل على حل 
مس��ألة المصروفات، مع تطوير موارد التجمع 

لتنفيذ خطط وبرامج الجمعية.
وأك��د أن فئة الش��باب تمثل ما يق��ارب %25 
م��ن أعضاء الهيئ��ة المركزي��ة بالتجمع وهم 
كفئ��ة تحت س��ن 30 عام��ًا، إل��ى جانب دعم 
المرأة حيث إن قائم��ة التجمع في االنتخابات 
األخيرة ضمت عدد متساٍو من الجنسين. وقال: 
»سيعمل التجمع على استقطاب كل من وقف 
معه ول��كل أبناء البحرين دون تمييز، وال نريد 

تكرار األحداث الماضية أو أن نعود للخلف«.
وكش��ف الحويحي عن خطة عمل التجمع خال 
الفترة المقبلة والتي تمثل 6 محاور سينطلق 
منه��ا التجمع، منه��ا االس��تعداد لانتخابات 

القادم��ة واإلعان ع��ن رغب��ة التجمع بخوض 
الس��باق االنتخابي المقب��ل، مؤكدًا أن التجمع 
بدأ مبكرًا باالستعداد لخوض انتخابات 2022 
من خ��ال تكوين لجن��ة خاص��ة باالنتخابات 
تقوم بتقيي��م الدوائر وحظ��وظ التجمع فيها 
المحتملي��ن  للمرش��حين  المبك��ر  واالختي��ار 
وإعدادهم وتأهيلهم لتقديم أنفس��هم بشكل 

جيد.
وأش��ار إلى أن الجمعية مهتمة بترتيب البيت 
الداخل��ي لتجم��ع الوح��دة الوطني��ة من خال 
الرغب��ة ف��ي تطوي��ر األداء ومواكب��ة المرحلة 
وتفعي��ل العم��ل تجاه القضاي��ا ذات األولوية 
وتطوير التجربة إلى جانب تعزيز المؤسس��ية 
م��ن خ��ال إع��ادة هيكل��ة التجم��ع وج��ذب 
واستقطاب الطاقات الش��بابية وذلك بتوسيع 
العم��ل داخل التجمع ووضع اليات الس��تيعاب 
التنوع في اآلراء والمواقف بين األعضاء، مؤكدًا 
االنته��اء م��ن إنج��از المرحلة خال األس��ابيع 

المقبلة.
واعتبر أن عن��وان المرحل��ة المقبلة للتجمع 
س��يكون االقت��راب أكث��ر م��ن المواطني��ن 
وقضاياه��م، فكس��ب الش��ارع البحرين��ي لن 
يك��ون إال باالقت��راب منه والدف��اع عنه على 
ح��د تعبيره، وأضاف الحويح��ي: »التجمع ولد 
من رحم الش��ارع وقضاياه وكانت اآلمال فيه 
م��ن أهل الفاتح وش��عب البحرين كبيرة عند 
الوهل��ة األولى، وهذا ما تس��بب ف��ي ارتفاع 
حساس��ية الن��اس تجاه أي ضع��ف أو تقصير 
ف��ي تواصل التجمع م��ع قضاي��ا المواطنين 
خال الس��نوات الماضي��ة«، مبين��ًا أن قيادة 
التجمع تواصل الس��عي باإلمكانات المتاحة 
له لمامس��ة قضايا المواطنين والمساهمة 
ف��ي دعمها، وعزا ذلك لقل��ة الموارد وضعف 
مس��احة التح��رك المتاح��ة للجمعي��ات إلى 
جانب الظ��روف الداخلية التي مر بها التجمع 
منذ تأسيسه، واردف: »لدينا حاليًا تراكم جيد 

م��ن التجربة يتي��ح لنا إعادة تقييم أنفس��نا 
لاستفادة من األخطاء السابقة«. وأكد على 
وجود وجود دماء جديده في الهيئة المركزية 
الجدي��دة الت��ي تش��كلت الش��هر الماض��ي، 
حيث س��يتم إنش��اء لجان مناطقية من خال 
التخطي��ط لتش��كيلها في المرحل��ة الحالية 
بهدف إنش��اء المزيد من التواصل والترابط 

مع قضايا المواطنين وهمومهم.
أوض��ح رئي��س الجمعي��ة، أنها تعم��ل على 
وض��ع سياس��ة إعامية جدي��دة تمكنها من 
إبراز دور التجمع وأنش��طته ومساهماته إلى 
جانب التقرب م��ن الناس عبر منابر تفاعلية 
عبر وس��ائل التواصل االجتماع��ي والحضور 
اإلعامي في كل االحداث والمناسبات بجانب 
اس��تقطاب وتدريب كوادر إعامية من شباب 
البحري��ن، خصوص��ًا أن التجم��ع يرك��ز على 
الشباب وتمكينهم وترشيحهم باسم التجمع 
مع إعطائهم كافة حقوقهم حيث سيحصلون 

على األولوية في عمل التجمع القادم. 
واعت��رف الحويح��ي ب��إن إع��ام التجم��ع لم 
يك��ن مواكبًا لعمله ولم يس��تطع أن يعكس 
تطلعات��ه ونش��اطاته، وبالتال��ي كان على 
التجم��ع نق��د نفس��ه ذاتي��ًا ووض��ع خط��ه 
للتواص��ل مع الش��ارع تش��مل جمي��ع أنواع 
اإلع��ام التقلي��دي أو الحدي��ث إل��ى جان��ب 
التع��اون م��ع أصح��اب المنص��ات اإلعامية 
القائم��ة ضم��ن خطة ش��املة يك��ون فيها 
التجمع مبادرًا في ط��رح ما يعتقده ليعكس 
ما يقوم به من نش��اط معن��ي بالتركيز على 
هموم الناس. وفيم��ا يتعلق برؤية الجمعية 
السياس��ية، بي��ن الحويح��ي أنه��ا تركز على 
أهمي��ة بن��اء كيان وطن��ي متماس��ك ولديه 
رؤي��ة واضحة ومش��تركة تتضم��ن الثوابت 
الوطنية ومجموعة المبادئ والقيم األساسية 
واأله��داف التي ترمي لخدم��ة قضايا الوطن 

وتحقيق مستقبل األجيال القادمة.

الحويحي: »التجمع« يشارك بسباق انتخابات 2022

محرر الشؤون المحلية  «

أوضح مدير إدارة المش��اريع الوطنية 
بجمعي��ة التربية اإلس��امية، عادل 
تكتف��ي  ال  الجمعي��ة  أن  بوصيب��ع 
تنفي��ذ  ف��ي  التقلي��دي  بالش��كل 
المش��اريع الخيرية، ب��ل تحّولها إلى 
تواك��ب  إبداعي��ة  نوعي��ة  مش��اريع 
العصر، وتلبي احتياجات المنتفعين، 
وتتماشى مع توجيهات ديننا الحنيف 
في إتقان العمل ورغبة شركاء الخير 

في التطوير والتجديد.
المش��اريع  بتطوي��ر  »قمن��ا  وق��ال 
الع��ام تطوي��رًا  له��ذا  الرمضاني��ة 
شامًا، ونقلها من الشكل العام إلى 
آف��اق أرح��ب وأكثر فائ��دة للمنتفع، 
بإضاف��ة نص��ف ذبيحة إل��ى أصناف 
»الميرة  الرمضاني��ة  الس��ال  جميع 
الرمضاني��ة« الت��ي تغّط��ي حاج��ة 
األس��رة خال الش��هر الكري��م ب� 32 

صنفًا من أصناف الطعام«.
كما تمي��ّزت الجمعية بتقديم وجبة 
إفطار صائم بشكل جديد، وبإضافات 
المش��روع  ه��ذا  تناس��ب  جدي��دة، 
المبارك، وتلبي حاجة الصائمين من 

وجبة إفطار الصائم المتكاملة.
وأف��اد بوصيبع ب��أن جميع مش��اريع 

الجمعية تنفذ حس��ب االش��تراطات 
االحترازي��ة في ظل جائح��ة كورونا، 
حي��ث يهمّن��ا س��امة الجمي��ع م��ن 
موظفين وشركاء الخير والمنتفعين 
م��ن ه��ذه المش��اريع الرمضاني��ة، 
وعندنا فرق تطوعية تلبي احتياجات 
األسر البحرينية تماشيًا مع اإلجراءات 

االحترازية.
وت��م اعتم��اد 60,030 وجب��ة إفطار 
للصائمين طوال أيام ش��هر رمضان 
المب��ارك بالتع��اون م��ع 12 جه��ة، 
دين��ار.   69,020 إجمالي��ة  بتكلف��ة 
ويت��م تحدي��د األس��ر المحتاجة عن 

طريق البحوث الميدانية التي يجريها 
كما  الجمعي��ة،  بف��روع  المختصون 
يت��م التعرف إليهم عن طريق خدمة 
تيس��ير »واتساب«، ويمكن التواصل 
مع األسر عبر أرقامهم التليفونية مع 
الحفاظ عل��ى خصوصياتهم كاملة، 
وأحيان��ًا يت��م إيص��ال المس��اعدات 
العيني��ة إل��ى البي��وت مباش��رة  عن 

طريق المتطوعين والمتطوعات.
مي��رة   2,250 اعتم��اد  ت��م  كم��ا 
رمضانية مكونة م��ن 32 صنفًا من 
الفقي��رة  الغذائي��ة لألس��ر  الم��واد 
واألرام��ل واأليت��ام، بتكلفة إجمالية 

120,353 دين��ار. وت��م إضافة نصف 
ذبيح��ة م��ن لح��وم األغن��ام مبردة 
ومقطعة في كارت��ون ضمن الميرة 
واألرامل  الفقيرة  لألس��ر  الرمضانية 
 24,300 واأليتام، بتكلف��ة إجمالية 

دينار.
وت��م اعتم��اد 550 ألف ق��ارورة ماء 
س��قيًا الوالدي��ن لتوزيعه��ا ضم��ن 
مش��روعي الميرة الرمضانية وإفطار 
صائ��م، حيث أن مخصص كل أس��رة 
200 ق��ارورة م��اء م��ن حج��م 200 
مل، ومخصص لوجب��ة إفطار صائم 
قارورة واحدة حجم 500 مل، بتكلفة 

إجمالي��ة 10,675 دينار. وأضاف، أنه 
تم اعتم��اد 850 كارتون تمر يعادل 
6800 كيل��و م��ن أجود أن��واع تمور 
الرمضانية  المي��رة  القصيم ضم��ن 
واألرامل  الفقيرة  لألس��ر  المخصصة 
 6,460 إجمالي��ة  بتكلفة  واأليت��ام، 

دينار.
ولف��ت بوصيبع، إلى أن��ه تم اعتماد 
عدد 20 أل��ف صاع م��ن زكاة الفطر 
للبي��ع، مغلف��ة ف��ي كارت��ون ورقي 
للحف��اظ عل��ى الص��اع م��ن الكس��ر 

والحرارة، بتكلف��ة إجمالية 29,360 
دينار، فيما تم تركيب عدد 44 إعانًا 
في معظم شوارع البحرين لمشروعي 
المي��رة الرمضاني��ة وإفط��ار صائم، 
بجانب المس��اهمة في ش��راء 1320 
ميرة رمضاني��ة للجاليات المتضررة 
من جائح��ة كورونا، بتكلفة إجمالية 
9,483 دينار، وتحويل المبالغ لألسر 
الفقي��رة واأليت��ام على حس��اباتهم 
البنكي��ة في الرب��ع األول من ش��هر 

رمضان المبارك.

60030 وجبة إفطار طوال الشهر

 2250 ميرة رمضانية مكونة 
من 32 صنفًا من المواد الغذائية

 إضافة نصف ذبيحة من لحوم 
األغنام ضمن الميرة الرمضانية

المساهمة بشراء 1320 ميرة رمضانية 
للجاليات المتضررة من »كورونا«

550 ألف قارورة ماء و850 كارتون تمر

 بوصيبع لـ                   : مشاريع »التربية اإلسالمية« 
 في رمضان إبداعية وتواكب العصر

عادل بوصيبع

 »البحرين الطبية« تستعرض أحدث 
المشاريع البحثية في مؤتمرها السنوي

أعلنت الكلية الملكية للجراحين في 
إيرلن��دا - جامعة البحري��ن الطبية 
)RCSI Bahrain( ع��ن اس��تضافة 
المؤتمر البحثي السنوي الذي يتيح 
فرص��ة مناقش��ة أحدث المش��اريع 
البحثي��ة التي تتم في المملكة من 
قب��ل أعض��اء التدري��س بالجامعة 
باإلضاف��ة إل��ى أعض��اء التدري��س 
 )AGU( من جامعة الخلي��ج العربي
وجامع��ة البحري��ن )UoB(، وذل��ك 
تحت رعاي��ة رئيس المجلس األعلى 
للصح��ة الفري��ق الش��يخ محمد بن 

عبداهلل آل خليفة.
وفي كلمته االفتتاحية، قال الفريق 
الدكتور الش��يخ محم��د بن عبداهلل 
البحثي��ة  »المش��اريع  خليف��ة:  آل 
ه��ي جوهر تعزي��ز وتطوي��ر جميع 
جوانب الرعاية الصحية، ومع بداية 
جائحة كورون��ا )كوفيد19( تضاعف 

تأثيره��ا بش��كل كبي��ر. المؤتم��ر 
الي��وم س��يعرض أحدث المش��اريع 
البحثي��ة الت��ي ت��دل عل��ى الجهود 
البحثي��ة العظيم��ة الت��ي تتم في 
البحرين. أود أن أهنئ البروفيس��ور 
عل��ى  وزم��اءه  أتكي��ن  س��تيفن 
استضافة هذا المؤتمر البحثي وأن 
ُأش��يد بمس��اهمة جامعة البحرين 
الطبية في دعم التجارب الس��ريرية 
الوطنية في البحرين والتي تساهم 
الوطنية  كبير الستراتيجيتنا  بشكل 
لتحديد أفضل عاج لمرضى كورونا 
)كوفيد19( والتي سيتم استخدامها 
في المستقبل لمتابعة المزيد من 
المش��اريع البحثية الوطنية للرعاية 

الصحية«.
أوبراين،  البروفيسور فيرجال  وألقى 
مدي��ر األبح��اث واالبت��كار بالكلية 
الملكية للجراحين في إيرلندا كلمة 

للحضور تلتها عروض تقديمية من 
أعض��اء هيئة التدري��س بالجامعة 
منه��م أس��تاذ الجراح��ة ف��ي كلية 
البروفيس��ور توماس والش،  الطب 
بكالوري��وس  برنام��ج  ومدي��رة 
التمريض والقبالة ومحاضر أول في 

التمريض الدكت��ورة إيمان طواش 
الت��ي قدمت ع��رض ع��ن تحديات 
مهن��ة التمري��ض وأهميته��ا ف��ي 
الخلي��ج العربي، كما ق��ام الدكتور 
نايجل ستيفنسون، محاضر أول في 
علم المناع��ة في كلية الطب بإلقاء 

عرض ع��ن »تطوير عاجات جديدة 
الفيروس��ي«  المناع��ي  للته��رب 
وأتبعه البروفيسور مناف القحطاني 
المش��ارك اإلكلينيكي في  األس��تاذ 
األم��راض  واستش��اري  الجامع��ة 
المعدية بالمستش��فى العس��كري 
التابع ل��وزارة الدفاع وعضو الفريق 
الوطن��ي لمكافحة في��روس كورونا 
)كوفيد19(، بإلقاء عرض عن »تنوع 

منصات اللقاحات في البحرين«.
وقد تمت دعوة الباحثين من جامعة 
الخلي��ج العرب��ي وجامع��ة البحرين 
أحدث مش��اريعهم  لتقديم  الطبية 
البحثي��ة ليتم مراجعته��ا من قبل 
لجن��ة تحكيم، ثم ت��م اختيار أفضل 
ستة مش��اريع بحثية للمشاركة في 
المؤتم��ر ومنح الباحثون ش��هادات 
لمساهماتهم  تقديرًا  وجوائز  تميز 

البحثية. 

كلي��ة  رئي��س  ق��ال  م��ن جهت��ه، 
الدراسات العليا والبحوث في جامعة 
البحري��ن الطبي��ة ومدي��ر المؤتمر 
أتكين:  البروفيسور ستيفن  البحثي 
التي  البحثي��ة  المش��اريع  »تعكس 
عِرضت اليوم التن��وع في المجاالت 
واألبح��اث الت��ي يت��م إجراؤها في 
الباحث��ون  أظه��ر  ولق��د  البحري��ن 
المطلوب لمواكبة  التميز واالبتكار 
للمجتم��ع  المتغي��رة  المتطلب��ات 
العلم��ي والذي يهت��م بإيجاد طرق 
جديدة للنه��وض بالرعاية الصحية 

على مستوى العالم«.
وتضمن المؤتم��ر أهدافًا متعددة 
األوج��ه ترم��ي الس��تعراض أحدث 
المش��اريع البحثي��ة الجدي��دة التي 
تس��تخدم ف��ي مس��اعدة المرضى 
وتش��جيع طاب الجامعة أيضا على 

المشاركة في إجراء األبحاث.

البروفيسور ستيفن أتكين الشيخ محمد بن عبد اهلل آل خليفة
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ليه قطع األرزاق يا َمّي؟!
من دون إنــذار مســبق وجــدت نفســي أتلقــى رســالة نصية 
مــن إحدى الســيـدات تقول: »ليه قطـــــع األرزاق كده يا مي؟« 
وذلك علــى إثر مقالـــي الذي تـــم نشــره منــذ فتــرة قليلــة 
بعنوان »من يحمي المستهلك اإللكتروني؟ إضافة إلى إشارتي 
لهــذا األمر مرارًا وتكــرارًا عبر صفحاتــي الخاصـــة في برامــج 
التواصــل االجتماعي، »ألجد نفســي أمام جـــــادة قـــررت أن 
تـرفـــــع »الصــوط« وتتهمني بقاطعــة األرزاق لمجــرد أنني 
رفعــت »الصــوت« ألقــول »ال« للمخادعيــن الذيــن يتمكنون 
بأسلوب الدعاية الجاذبة أن يسوقوا معلومات كاذبة لمنتجات 

أو خدمات واهية وتكون ألموال الناس ناهبة. 
فأين االفتراء وقطع األرزاق من طرحي هذا؟ وكنت وال أزال أؤمن 
بمبــدأ التخصيص ال التعميم من باب أنــه ال يمكننا أن نكون 
للجميع جامعين من حسٍن ومســيء بميزان التأنيب وإال سوف 

أحّمل نفسي اإلثم العظيم.
ومــن خال المقال وّجهت مجموعة أســئلة عّلنــي أحصل على 
ردود لتكــون بمثابــة المنارة التــي ُيهدى بها المســتهلكون 
وأيضًا الَمفصل الذي يُوقف جماعة المحتالين. ولكن لألسف لم 

أحصل على إجابة إلى اآلن من أٍي من المعنيين، عدا عن مقطع 
إعامــي من أحــد المتابعين ُيظهر قانون حماية المســتهلك 
والجرم الذي يقع على البائعين الذين ال يملكون أيما ترخيص.

على بالي ومن هذا المنبر، كون الوعي المجتمعي هو مسؤولية 
األفــراد المبنية على األدلــة والقوانين من الجهــات المعنية. 
إنني أناشــد وســائل اإلعام الحكومية والخاصة بأن تخصص 
على صفحاتها وضمن برامجها التلفزيونية، اإلذاعية، الورقية 
واإللكترونية بالتحديد كوننا في عصر السوشال ميديا بالتأكيد 
وبصفة مســتمرة وليســت فتــرة زمنيــة مؤقتة، المشــاركة 
وبأسلوب جاذب ويسير للقوانين الموضوعة في المملكة التي 

تخص المواطن بكل أشكاله. 
وإن كان باإلمكان من عمل اســتفتاء شعبي حول نسبة األفراد 
الملمين بالقانون الداخلي للمملكة. هذا األمر يعتبر واجبًا على 
كل فرد ومقيم وذلك كي نضمن مجتمعًا واعيًا ونحمي أنفسنا 
من المحتاليــن والمخادعين الذين يمكــن أن نتعامل معهم 
في شــتى الميادين وبالتالي نجّنب أنفسنا مقولة »القانون ال 

يحمي المغفلين«.

نساء البحرين.. يسبقن العالم بأكثر من 140 عامًا
142عامًا؛ هي الفترة التــي حددها تقرير المنتدى االقتصادي 
العالمي »دافوس«، لتحقيق المســاواة بين الرجال والنساء في 
دول الشرق األوســط وشمال أفريقيا والتي تقدر بحوالي %40، 

حيث شهدت تباطؤًا كبيرًا بسبب تداعيات جائحة كورونا.
ويشير التقرير، الصادر منذ أيام، إلى أن جائحة )كوفيد19( كان 
لها التأثير األكبر على النساء اللواتي خسرن وظائفهن بمعدل 
أعلــى مقارنة بالرجال، إلى جانب مــا تحملنه من أعباء إضافية 
أكبر على صعيد رعاية األســرة واألطفــال، خصوصًا بعد إغاق 

المدارس في معظم دول العالم.
وألن في البحرين نساًء استثنائيات بكل معنى الكلمة، تظللهن 
قوانيــن وتشــريعات عصريــة نابعة من فكر ورؤيــة متقدمة 
لحضــرة صاحب الجالة الملك المفــدى حفظه اهلل ورعاه، فقد 
تجــاوزن العالم بأكثــر من 14 عقــدًا من الزمن، واســتطعن 
بكل جدارة وثقة أن يحققن تقدمًا غير مســبوق في مؤشــرات 

المساواة، حسب تقرير دافوس.
وباألرقــام؛ فقد حلت مملكة البحرين فــي المركز األول خليجيًا 
والثاني عربيًا في مجال المشــاركة االقتصادية والفرص، فيما 
قفــزت إلى المركــز الثاني على المســتوى الخليجــي في قيمة 

المؤشر اإلجمالي.
وتشير تفاصيل التقرير إلى أن البحرين استطاعت سد »%63.2« 
من الفجوة بين الجنســين مقارنة بالمتوســط العالمي البالغ 
»68%«، كما أغلقت الفجوة في التعليم بنســبة »98.5%« بما 
يفوق المتوســط العالمــي البالغ »95%«، وفــي محور الصحة 
فقــد أغلقت البحرين »96%« مــن الفجوة وهي مطابقة لقيمة 

المتوسط العالمي إلغاق الفجوة لهذا المحور.

أما في مجال التعليم، وألن مملكة البحرين كانت دائمًا مؤمنة 
بأنــه كلما زاد تعليم المــرأة قل جهل المجتمــع، وألن المرأة 
المتعلمة تربي األجيال وتبني المجتمع بأفضل صوره؛ فقد تم 
إياء هذا الموضوع عناية خاصة منذ عشرينيات القرن الماضي، 
فاســتطاعت المملكة تصدر المركز األول عالميًا في مؤشــري 
صافي االلتحاق بالتعليم الثانــوي وإجمالي االلتحاق بالتعليم 

العالي بعد إغاق الفجوة.
تقرير عالمي مبني على قواعد وأسس مهنية يؤكد القدرة على 
تبــوء المراكز المتقدمة دوليًا، كما يؤكد على الحكمة والرؤية 
الســديدة لقيــادة جالة الملك المفدى، والتــي تولي كل أبناء 
المجتمع ما يســتحقونه من عناية واهتمام، إلى جانب تسخير 
كل التحديات والعقبات لينال أبناء هذا الوطن حقوقهم في ظل 
دولة القانون والمؤسســات، والتي يتمتع فيها الجميع بحقوق 

وفرص متساوية دون النظر إلى الفوارق الطبيعية بينهم.
* إضاءة..

317 قضيــة بقيمة 776 ألف دينار، هــو إجمالي القضايا التي 
عالجتهــا مبــادرة »فاعل خير« اســتفاد منها 150 فــردًا، منذ 
تدشــينها قبل عام من اآلن بمبادرة من معالي وزير الداخلية، 
الشــيخ راشــد بن عبداهلل آل خليفة، ما يمثل أحد صور التكافل 
االجتماعي الذي يتميز به المجتمع البحريني، والمســتمد من 

ثقافته وتاريخه العريق. 
ومــع اقتــراب شــهر رمضــان المبــارك؛ هــذه دعــوة للجميع 
للمســاهمة في هذا العمــل النبيل لنعيد البســمة إلى أطفال 

حرمتهم الظروف من آبائهم المعسرين.

رواية »جو«
يصر أصحاب األجندات الموالية إليران على اختاق األكاذيب 
والمضــي فيها بقــوة و»ثبات« بهــدف إرباك الــرأي العام 
وخلق نوع من البلبلة فــي المجتمع، خاصة وأن هذا الكذب 
والتدليــس اجتمعــت حولهما قنــوات إعاميــة ومنظمات 
وأفــراد مؤثرون، وفــي حقيقة األمر فإن هــؤالء جميعًا إما 

أنهم مأجورون أو مضللون أو حاقدون على وطننا.
وخــال األيــام القليلــة الماضيــة، عمــد الموالــون إليران 
بتسييس كورونا -الذي لم يســلم منهم أيضًا- عبر اختاق 
روايــة وجعلها قضيــة ضمن سلســلة رواياتهــم الكاذبة، 
فكانــت هذه المرة عن نزالء مراكز اإلصاح والتأهيل الذين 
أطلق عليهم عماء إيران مســميات مثل سجناء رأي أوسجناء 
سياســيين أو ســجناء ضمير، ويكثرون من هذا المســميات 
بهدف تثبيتها وترسيخها أمام الرأي العام العالمي، لكسب 
تعاطفهــم وضمــان الوقوف معهــم تحت ذرائــع الحريات 
والحقــوق، ولكن هؤالء النزالء أغلبهم إرهابيون ســعوا إلى 
اإلخــال بالنظــام وترهيب العبــاد والمجتمــع بأعمال غير 
مقبولة، قادتهم إلى مراكز اإلصاح والتأهيل، بعد استنفاذ 

كافة حقوقهم في التقاضي.
ومن ضمن سلســلة روايــات عماء إيــران الكاذبــة، ادعاء 
تفشــي فيروس كورونــا في مركــز اإلصــاح والتأهيل في 
منطقة »جو«، مســتغلين انتشــار هذا الفيروس في العالم 
كلــه، ليدعــو تفشــيه أيضًا في نــزالء مركز »جــو«، بهدف 
تشــويه ســمعة البحرين على المســتوى الدولــي، فعملوا 
ســيناريوهات وحبكات درامية لتثبيــت صحة روايتهم، وهم 
بارعــون في ذلك، خاصة أن قناة مثل الجزيرة القطرية التي 
ال يخفــى على الجميــع أجنداتها وتوجهاتها، انبرت لتنشــر 
وتذيــع حلقات مسلســلهم عن مركز »جــو«، فأصبح هؤالء 
يتكلمون وكأنهم مراســلون لهذه القناة من داخل المركز، 
واختلقــوا األكاذيب ونفخوا فيهــا لتكبيرها وإيهام اآلخرين 

بأنها حقيقة.
كان من باب أولى، أن يتابع هؤالء تفشــي كورونا الحقيقي 
والمقلــق فــي أوروبا مــكان إقامتهم، حيث أبــدت منظمة 
الصحــة العالمية قبل أيــام قلقها البالغ مــن تصاعده في 
القارة العجوز وكثرة الوفيات بســببه، وليس ادعاء تفشــيه 
في مركز »جو« ، فالمملكة بفضل اهلل ثم توجيهات مليكنا 
المفــدى وولــي عهده رئيس الــوزراء حفظهمــا اهلل، تقدم 
جهودًا جبارة في التصدي لجائحة كورونا، وتكفينا إشــادات 
دولية واســعة لعل أبرزهــا من منظمة الصحــة العالمية، 
ومنظمة الهجرة الدولية، وغيرهما من الدول التي لم تخِف 
إعجابها بالبحرين وإدارتهــا الناجحة للجائحة، ولقد توجت 
كل تلك اإلشــادات بإقامة حدث رياضي عالمي ناجح ومبهر 
وهو ســباق جائزة البحرين الكبرى للفورموال، الذي لم تنجح 
محاوالتهم أيضًا في إلغائــه، كما لن تنجح محاوالتهم في 
تســييس مراكز اإلصــاح والتأهيل، بفضــل اهلل ثم بوجود 
شــعب واٍع قادر على التصدي ألكاذيبهم والدفاع عن وطنه 

وقيادته الحكيمة.

may.abdulaziz@hotmail.com

مي عبدالعزيز

على بالي

حقيقة شبه جزيرة قطر
وحدهم الذيــن تؤلمهم حقائــق التاريــخ يوجعهم الجهد 
المميز الــذي بدأته »الوطن« والمتمثل في إنتاجها الفيلم 
الوثائقــي عــن الزبارة وحكــم آل خليفة لشــبه جزيرة قطر 
والــذي عرضت منه حتــى اآلن ثاثة أجــزاء حرصت على أن 
تكون مكثفــة وقادرة علــى الوصول إلى األجيــال الجديدة 
مــن أبناء الخليج العربي الذين ينبغــي أن يعرفوا كثيرًا من 

الحقائق التي يسعى البعض لطمسها.
من الحقائق التي وفرها الفيلم الذي يعرضه أيضًا تلفزيون 
البحريــن والتــي أكدها كل مــن علق عليه مــن المهتمين 
بتاريخ البحرين والخليج العربــي أن الزبارة »ظلت الحاضنة 
االجتماعيــة والحضاريــة والثقافيــة والعســكرية للدولــة 
الخليفية في شــبه جزيــرة قطر وجزر البحريــن على امتداد 
عقــود طويلة« وأن »تاريخ شــبه جزيرة قطــر الحديث يبدأ 
مــن حكم آل خليفــة لها وأنــه كان مع اســتقرار آل خليفة 
فــي الزبارة« وأن »الســيادة الخليفية كان لهــا أثر بارز في 
إحداث نهضة عمرانية واقتصادية انعكســت على المكانة 

السياسية واالقتصادية والثقافية لشبه جزيرة قطر«.  
مــن التعليقات الافتة على الفيلم قول الباحث عبدالرحمن 
شــاهين المضحكي: »إن ما كشــفه أعاد للذاكرة البحرينية 
تأكيــد حقيقة ال ريب فيها أن الدولــة الخليفية كانت دولة 
حضاريــة بمعنى الكلمــة وأن حكامها كانوا قــادة بعيدي 
النظــر« وأن الفيلــم »يمثــل حقائق تاريخية لن تســتطيع 
الذاكرة نسيانها«، وكذلك تعليقات الباحثين واألكاديميين 
الذيــن أشــادوا بقيــام »الوطن« بتوثيــق تاريــخ البحرين 
والزبــارة وقالــوا: »إن الشــواهد واآلثــار التاريخيــة تنطق 
بالحقيقة التي ال جدال فيها عن حكم آل خليفة لشبه جزيرة 
قطر وجزر البحرين، وعن دور الشيخ محمد بن خليفة الكبير 
في تأســيس هذه النهضة الحضارية والعســكرية في زمن 
وبيئة صعبين، حيث اســتطاع أن يأتي بأفكار غير مسبوقة 
لبناء قاع الزبارة بشق البحر وصواًل إلى القلعة المحمية من 
البر« وأن ما جــاء في الفيلم الوثائقي »حقائق ال ينكرها إال 

الغزاة الذين استولوا على شبه جزيرة قطر«.

ليست »صدفة«.. بل »تخطيط مبرمج«!
يحــاول بعضهــم إقناعك أن مــا يحصل أمر »عــادي جدًا« غير 
مخطط له، بل هو أمر »عشــوائي« غير مبرمج، »تصادف« وإن 
تاقت جموع فيه »بالبركة« لتخرج إلى الشــوارع لتســتهدف 
الدولة ضمن نموذج مصغر لما رأيناه قبل عشــرة أعوام وكان 

يستهدف كيان البحرين بأكمله. 
وهنــا، رغم مــا تبذله البحرين مــن جهود لمواجهــة كورونا، 
ورغم مــا تتكبده من مصاريف وموازنات، في ظل اســتمرارية 
عمل قطاعاتها المختلفة في شــتى المجاالت حتى ال »تنشل« 
الدولة اقتصاديًا، وحتى ال نصل إلى مرحلة انهيار اقتصادي إن 
توقفت كل العمليات والممارســات وُركزت الجهود فقط على 
كورونا، ورغم مســاعي الدولة ألن تســير األمور بشكل طبيعي 
حتى ال يصحو المواطن يومًا ليجد نفسه أمام استنزاف حقيقي 
لموارد البلد »دون إيرادات« بســبب تركيز الجهود على كورونا 
»فقــط« وعليه يجد أنــه با عائد مادي وال حتــى راتب يدفع، 
رغــم كل ما تقوم بــه البحرين في هذا الشــأن وللحفاظ على 
استقرار اقتصادي يضمن الديمومة ولتجنب حصول المخاوف 
أعاه، نجد أن هناك »برمجة مســتمرة« من بعض مهندســي 
االنقــاب وصنــاع الفوضى الســتنهاض بعض المغــرر بهم 
ليحرقــوا البلد، وأن بعض هؤالء البشــر يقبل بــأن يكون أداة 
لاســتخدام ليقوض بها دولته التي هي مسؤولة عنه، فقط 
إلرضاء عناصر في الخارج تصرف عليهم جهات خارجية معادية 

للبحرين. 

ما حصل مؤخرًا من حملة واضحة تســتهدف البحرين في شأن 
مكافحــة كورونــا وخلطها بموضوع مراكز اإلصــاح والتوقيف 
وتزامن ذلك مع ما حاولوا إحياءه بشأن ذكرى مرور عشر سنوات 
على االنقاب الفاشــل ومســاعي ضرب إقامة سباق الفورموال 
واحــد، كلها أمور لهــا ما يدحضهــا بقوة باألدلــة والبراهين 
مــن خال ما تقوم البحرين بشــكل يومي من عمليات لتحمي 
البلد وأهلها ومن يقيم فيها من خطر هذا الوباء، لها شــواهد 
ودالئل عن توفير كافة أنــواع الرعاية دون تمييز بين الناس، 
حتى الذين يقضون محكومياتهم بسبب أحكام صدرت بحقهم 
نظيــر أفعال خاطئة ومجرمة ارتكبوهــا، البحرين تتكفل بهم 

وتعمل على سامتهم وتوفير كافة الوسائل العاجية لهم. 
هؤالء الذين يســتهدفون البحرين يســعون لممارسة ضغط 
مغــذى باألكاذيــب واالدعــاءات بهدف دفــع جهــات خارجية 
للضغط على البحرين حتى تكســر بادنــا القانون وتفرج عن 
قادة التحريــض ليعودوا إلى الســاحة وليواصلــوا مخططهم 
مجــددًا الختطاف البحرين، أولم يقل أحدهم بالصوت والصورة 
فــي أحــد التجمعات إنهــم حتى لو لــم ينجحوا اليــوم فإنهم 

سيعودون مجددا ولو »بعد عشر سنوات؟!«.
ما يحصــل اآلن ضمن هــذه البرمجــة التي خططــوا لها منذ 
زمن طويل، ووضعوا لها مراحل وافتراضات مســتقبلية، وهنا 
البحريــن واعية بإذن اهلل لهم، وبفضل المخلصين من أبنائها 

كل مخطط آثم مصيره الفشل بعون اهلل.
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رأس ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة االجتماع االعتيادي 
األســـبوعي لمجلـــس الـــوزراء، الـــذي عقد صبـــاح امس عن 
ُبعد.وبمناســـبة اليوم الدولي للضمير، الـــذي اعتمدته األمم 
المتحـــدة اســـتجابة لمبـــادرة صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة )رحمـــه هللا(، وُيصـــادف 5 
أبريل من كل عام، أشـــاد المجلـــس بمبادرات األمير الراحل 
وإسهاماتها في تعزيز دور مملكة البحرين في إشاعة روح 

المحبة والتعايش التي تكرس السالم في العالم.
وأمـــر صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء بمضاعفـــة قيمـــة المســـاعدات االجتماعيـــة التـــي 
ومســـتحقي  االجتماعـــي  الضمـــان  لمســـتحقي  تصـــرف 

مخصصات اإلعاقة في شهر رمضان المبارك.
هـــو  المقبلـــة  المرحلـــة  هـــدف  أن  علـــى  المجلـــس  وشـــدد 
تقليـــل عدد الوفيـــات والحاالت التي تتطلـــب الدخول إلى 

المستشفى من مضاعفات فيروس كورونا.
ونوه بجهود وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الصحة في 
تعزيز صحة وسالمة النزالء والعاملين في مراكز اإلصالح 

والتأهيل.
ووافـــق علـــى مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون القانونية 
والتشـــريعية بشـــأن قانـــون تنظيـــم الصحافـــة والطباعـــة 

والنشر.

األمير الراحل عزز دور البحرين في إشاعة السالم العالمي
ســمو ولي العهد رئيس الوزراء يأمر بمضاعفة مســاعدات الضمان االجتماعــي ومخصصات اإلعاقة

سمو ولي العهد رئيس الوزراء مترئًسا جلسة مجلس الوزراء أمس

المنامة - بنا

)٠٢(

“يوم الضمير” مبادرة رائدة للراحل الكبير

قالـــت فعاليـــات وطنيـــة أن اليـــوم الدولـــي للضميـــر الـــذي أقر مـــن منظمة األمـــم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة )اليونســـكو( تعزيًزا لنشـــر ثقافة السالم بمحبة وضمير، ما هو إال 
إحـــدى المبادرات الرائدة للراحل الكبير صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 

آل خليفـــة، فمـــن خـــالل هـــذه المبادرة العالميـــة أكد المرحـــوم أن مملكـــة البحرين مهد 
الحضـــارات والســـالم، ومركـــز التعايش والتســـامح، وهو ما أثبتـــه البحريني من خالل 

قدرتها على استيعاب اآلخر، وانصهار جميع الفروقات الدينية والعرقية والسياسية 
واالقتصادية في منظومة اجتماعية واحدة أساســـها العدل والمساواة.وأشـــاد 

األميـــن العـــام لمجلس التعاون لـــدول الخليج العربية نايـــف الحجرف بما 
تعكسه المبادرة من رؤية عميقة وحكيمة لسمو األمير الراحل بشأن 

الســـالم العالمـــي وارتباطها بتحقيق أهداف التنمية المســـتدامة، 
التعايـــش والتســـامح  كمـــا تعكـــس أهميـــة جهـــود 

والسالم بين الشعوب.
واستذكر األمين العام لمجلس التعاون جهود 
مملكـــة البحرين بإطالق مبادرة يوم الضمير 

العالمـــي لدعـــم وتعزيـــز المجال اإلنســـاني 
وجهود التعايش والتســـامح والسالم، 

وتحقيـــق العـــدل والمســـاواة بيـــن 
الشعوب.

الزياني: نستذكر في يوم الضمير مآثر فقيدنا الكبير ومبادراته لتحقيق السالم

الحجرف: مبادرة يوم الضمير تعكس أهمية جهود التعايش والتسامح
البوعينين: األمير خليفـة بـن سلمـان أكـد أن البحريـن مهـد الحضـارات

رؤية عميقة وحكيمة لألمير خليفة بن سلمان بشأن السالم العالمي

)٠٥ - ٠٨(

تعديالت قانون الصحافة... رؤية ملكية سامية للحق 
)٢٠(في المعرفة وتعزيز اإلبداع والحريات المسؤولة

“األهلي” يفوز بجائزة أفضل 
)٢٢(بنك بالبحرين 2021

التجار بالبحرين يتعهدون 
)٢٣(بتثبيت األسعار

تنفيًذا لتوجيهات جاللة الملك... الصيادون المتضررون 
)١٢(من االنتهاكات القطرية يتسلمون تعويضاتهم

محرر الشؤون المحلية



أوًل:
 الموافقة على المذكرات التالية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية للشـــؤون القانونية 
والتشـــريعية بخصوص مشروع قرار بإصدار 
للمؤسســـات  الترخيـــص  اشـــتراطات  الئحـــة 
الصحيـــة الحكومية، تتضمن قواعـــد إدارتها 

والتزاماتها وأحكام الرقابة عليها.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشـــؤون القانونية 
والتشـــريعية بشـــأن قانون تنظيـــم الصحافة 

والطباعة والنشر.
3. مذكرة وزير التربية والتعليم بشأن التوسع 
فـــي تدريس اللغـــات األجنبيـــة المعتمدة في 
األمم المتحدة كمواد اختيارية في المدارس 
الحكومية علـــى مراحل، الذي يهدف لتطوير 
مخرجات التعليم ومهارات الطلبة في مجال 

اللغات األجنبية.
4. مذكـــر وزير الصناعة والتجارة والســـياحة 
بشـــأن اإلجـــراءات التنظيميـــة لتطويـــر آليـــة 

العمل بمحطة الدور للطاقة والمياه.
5. مذكرة اللجنة الوزارية للشـــؤون القانونية 

والتشـــريعية بشـــأن ردود الحكومـــة علـــى 6 
اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.

ثانًيا:
 استعرض المجلس المذكرات التالية:

1. مذكـــرة وزيـــر الداخليـــة بشـــأن إنجـــازات 
قطاع العمليـــات والحوكمة بهيئة المعلومات 

والحكومة اإللكترونية لعام 2020.
2. مذكـــرة وزيـــر المالية واالقتصـــاد الوطني 
بشـــأن التقريـــر االقتصـــادي الفصلـــي لمملكة 
البحريـــن لعـــام 2020، الـــذي أظهـــر اســـتقرار 
الناتج المحلي في الربع الرابع من العام 2020 
مقارنـــة بالربـــع الثالث من نفـــس العام نتيجة 
نمـــو الناتـــج المحلـــي اإلجمالي غيـــر النفطي 
الماليـــة  الحزمـــة  ونتيجـــة   ،%  3.3 بنســـبة 
واالقتصاديـــة وعـــودة األنشـــطة االقتصادية 
تزامًنا مع الحملة الوطنية للتطعيم ودورهما 

في دعم عجلة االقتصاد.
3. مذكـــرة وزيـــر اإلســـكان بشـــأن أولويـــات 
وأهداف الوزارة وبرامجها لألعوام من 2019 

إلى 2022.

ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي:
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المنامة - بنا

رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
الجتماع العتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء، الذي عقد صباح امس عن ُبعد.

فـــي مســـتهل االجتمـــاع، نـــوه مجلس الـــوزراء 
بمـــا أكـــد عليـــه عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة بشـــأن وقوف 
مملكـــة البحريـــن وتأييدهـــا ومســـاندتها التامة 
لـــكل ما يتخذه األردن الشـــقيق بقيادة صاحب 
الجاللـــة الملك عبدهللا الثاني ابن الحســـين من 
قـــرارات وإجراءات تجاه ما يهـــدد أمن األردن 
واســـتقراره، الذي يعكس قوة ومتانة العالقات 
مشـــدًدا  الشـــقيقين،  والشـــعبين  البلديـــن  بيـــن 
المجلس على أن العالقات بين مملكة البحرين 
والمملكـــة األردنية الهاشـــمية وثيقة وراســـخة 
وأن أمن واســـتقرار المملكة األردنية الهاشـــمية 
هـــو جـــزء ال يتجـــزأ من أمـــن واســـتقرار مملكة 

البحرين.
بعدهـــا، أكد مجلس الوزراء أنـــه بتكاتف جهود 
الجميـــع من أبناء الوطن والمقيمين ســـتتحقق 
مـــع  للتعامـــل  الموضوعـــة  الخطـــط  غايـــات 
فيروس كورونا، مشدًدا على أن هدف المرحلة 
المقبلـــة هـــو تقليـــل عـــدد الوفيـــات والحـــاالت 
التـــي تتطلـــب الدخـــول إلـــى المستشـــفى مـــن 
مضاعفـــات الفيروس، وذلك من خالل المبادرة 
بأخـــذ التطعيـــم وااللتـــزام التـــام باإلجـــراءات 
االحترازية والتدابير الوقائية. مؤكًدا المجلس 
على ضـــرورة الوعي بمقتضيات هـــذه المرحلة 
الدقيقـــة فـــي مواجهـــة فيـــروس كورونـــا ومـــا 
فـــرد  بـــإدراك كل  مـــن روح مســـؤولة  تتطلبـــه 
بمســـؤولياته والتزاماتـــه إلبعـــاد المجتمـــع عـــن 

الخطر.
ثـــم نوه مجلس الوزراء بجهود وزارة الداخلية 
بالتعـــاون مـــع وزارة الصحـــة فـــي تعزيز صحة 
وســـالمة النزالء والعاملين في مراكز اإلصالح 
صحيـــة  ورعايـــة  خدمـــات  وفـــق  والتأهيـــل 
واحترازيـــة  وقائيـــة  وبروتوكـــوالت  متطـــورة 

تضمن سالمة الجميع.
بعـــد ذلـــك أعرب مجلـــس الوزراء عـــن االعتزاز 
الطبيـــة  الكـــوادر  بـــه  تضطلـــع  الـــذي  بالـــدور 
والصحيـــة فـــي الصفـــوف األماميـــة للتصـــدي 
لفيـــروس كورونـــا وكافة العاملين فـــي القطاع 
الصحـــي علـــى مـــا يقدمونـــه مـــن بـــذٍل وعطاٍء 
مقـــدر خدمًة للوطـــن والمواطنيـــن والمقيمين، 

وذلك بمناسبة يوم الصحة العالمي.
بعدهـــا أمـــر صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
صـــرف  بمضاعفـــة  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
التـــي  االجتماعيـــة  المســـاعدات  مخصصـــات 
االجتماعـــي  الضمـــان  لمســـتحقي  تصـــرف 
شـــهر  فـــي  اإلعاقـــة  مخصصـــات  ومســـتحقي 
رمضـــان المبـــارك، ووجـــه ســـموه وزارة العمـــل 
صـــرف  بمباشـــرة  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
المســـتحقات؛ حرصـــًا علـــى تخفيـــف األعبـــاء 
المعيشـــية عن األســـر محدودة الدخل في ظل 

متطلبات شهر رمضان.
وبمناسبة اليوم الدولي للضمير، الذي اعتمدته 
األمم المتحدة استجابة لمبادرة صاحب السمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه 
هللا، وُيصـــادف الخامس من ابريل من كل عام، 
فقد أشـــاد المجلـــس بمبـــادرات األميـــر الراحل 
وإســـهاماتها في تعزيز دور مملكة البحرين في 
إشـــاعة روح المحبـــة والتعايـــش التـــي تكرس 

السالم في العالم.
كمـــا أعـــرب مجلـــس الـــوزراء عـــن تضامنـــه مع 
جمهوريـــة مصـــر العربية الشـــقيقة في الحفاظ 
على أمنها المائي وضمان استقرارها وتنميتها، 
للجهـــود  المملكـــة  عـــن دعـــم  المجلـــس  معرًبـــا 
المبذولة لحل أزمة ملء وتشـــغيل سد النهضة 
والحفـــاظ على الحقـــوق المائيـــة واالقتصادية 

للدول وفق القوانين الدولية.

مجلــس الــوزراء ينوه بإســهامات األمير الراحل في تعزيــز دور البحرين في إشــاعة التعايش 

أشاد باليوم الدولي للضمير الذي اعتمد بمبادرة من سمو األمير خليفة بن سلمان رحمه اهلل

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 5 أبريل 2021:

قرارات مجلس الوزراء... الموافقة على:

التنويه بما أكد عليه جاللة الملك 
المفدى بشأن الوقوف مع األردن 

الشقيق فيما يتخذه من إجراءات 
تجاه ما يهدد أمن بالده واستقراره.

التأكيد بأن هدف المرحلة القادمة 
تقليل عدد الوفيات والحاالت التي 

تتطلب الدخول إلى المستشفى 
بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

ضرورة المبادرة بأخذ التطعيم 
وااللتزام باإلجراءات االحترازية 

والتدابير الوقائية.

التنويه بجهود وزارة الداخلية 
بالتعاون مع وزارة الصحة في 

تعزيز صحة النزالء والعاملين في 
مراكز اإلصالح والتأهيل.

اإلشادة بدور الكوادر الطبية 
والصحية في الصفوف األمامية 

للتصدي لفيروس كورونا 
والعاملين في القطاع الصحي، 

بمناسبة يوم الصحة العالمي.

سمو ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء يأمر بمضاعفة ومباشرة 

صرف مخصصات المساعدات 
االجتماعية ومخصصات اإلعاقة 

في شهر رمضان المبارك.

التنويه بمبادرات صاحب السمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان 

آل خليفة رحمه الله، بمناسبة 
اليوم الدولي للضمير.

تأكيد التضامن مع مصر في 
الحفاظ على أمنها المائي 

وضمان استقرارها وتنميتها.

اليوم 
الدولي 
للضمير

الئحة اشتراطات الترخيص 
للمؤسسات الصحية الحكومية، 

وقواعد إدارتها وأحكام الرقابة عليها.

تعديل بعض أحكام قانون تنظيم 
الصحافة والطباعة والنشر.

التوسع في تدريس اللغات األجنبية 
المعتمدة في األمم المتحدة كمواد 

اختيارية في المدارس الحكومية.

اإلجراءات التنظيمية لتطوير آلية 
العمل بمحطة الدور للطاقة 

والمياه.

ردود الحكومة على 6 اقتراحات برغبة 
مقدمة من مجلس النواب.

إنجازات قطاع العمليات والحوكمة بهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية
لعام 2020.

التقرير االقتصادي الفصلي لمملكة البحرين لعام 2020، والذي أظهر استقرار 
الناتج المحلي خالل الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بالربع الثالث من نفس 

العام نتيجة نمو الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي بنسبة 3.3%.
أولويات وأهداف وزارة اإلسكان وبرامجها لألعوام

من 2019 إلى 2022.

استعرض
المجلس

الهدف القادم 
تقليل الوفيات 
وحاالت دخول 

المستشفى 
المرتبطة بالفيروس

تعزيز سالمة 
النزالء والعاملين 

في مراكز 
اإلصالح وفق 

إجراءات وقائية

نعتز بدور الكوادر 
الطبية والصحية 

في الصفوف 
األمامية للتصدي 

لكورونا

نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي غير 

النفطي 3.3 % 
مع عودة األنشطة 

االقتصادية

الموافقة على 
مذكرة اللجنة 
الوزارية بشأن 
قانون تنظيم 

الصحافة والنشر

التوسع في تدريس 
اللغات األجنبية 
كمواد اختيارية 
في المدارس 

الحكومية



قال األمين العام لجمعية البحرين 
لمراقبـــة حقـــوق اإلنســـان فيصـــل 
فوالذ إن اســـتجابة األمم المتحدة 
نوعهـــا  مـــن  الفريـــدة  للمبـــادرة 
كل  مـــن  أبريـــل   5 يـــوم  باعتمـــاد 
عـــام يوما عالميـــا للضميـــر، والتي 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  أطلقهـــا 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
)طيـــب هللا ثـــراه(، إنما هـــي إنجاز 
دولـــي جديـــد ُيضـــاف إلى ســـجل 
إنجازات مملكة البحرين، وتعكس 
مـــا يحظى به ســـمو األمير الراحل 
من مكانة دولية رفيعة المســـتوى، 

وجهـــوده  مبادراتـــه  رســـختها 
الهادفـــة لتعزيـــز الســـام العالمـــي 
ودفع مسارات التنمية المستدامة.

مـــا  أحـــوج  اآلن  العالـــم  أن  ورأى 
يكـــون لهـــذه المبـــادرة البحرينية، 
الســـيما في الظروف الحالية التي 
يواجـــه العالـــم فيهـــا اليـــوم محنة 
وباء كورونا، والتي تتطلب تكاتًفا 
دولًيـــا، وصحـــوة ضميـــر عالميـــة، 
للتعامـــل مـــع آثـــار هـــذه الجائحـــة 
العالميـــة، فالضميـــر هو مـــا يجعل 
اإلنسان مســـؤواًل وملتزًما أخاقًيا 
أمام اآلخريـــن، وهو ميزان الوعي 

واإلحســـاس الـــذي يهذب الســـلوك 
والتصرفـــات، للقضـــاء علـــى هـــذا 

الوباء.

ولفـــت إلـــى أن االحتفـــال بــــ “يوم 
الضمير العالمي” يعكس ما يحظى 
به ســـمو األمير الراحـــل من مكانة 
وثقل دوليين، الســـيما على صعيد 
مبادرات ســـموه وجهوده إلرســـاء 
الســـام العالمي، وتعزيـــز التكاتف 
والتعـــاون الدولـــي للمضـــي قدمـــا 
في جهود التنمية المسـتدامة، في 
إطار قناعات ســـموه التـــي خبرها 
سموه لسنوات عديدة، واختصرها 
فـــي رؤية حكيمـــة ومتزنة بشـــأن 
أهميـــة الضميـــر اإلنســـاني إلنقـــاذ 

عالمنا اليوم.

الراحل الكبير امتلك ضميًرا إنسانيا قائما على العدل والسالم

مبادرة فقيد الوطن تنير دروب المجتمع الدولي

ــن ــم باألمـ ــة تنعـ ــات دوليـ ــق مجتمعـ ــة لتحقيـ ــة حقيقيـ ــكال: فرصـ النـ

ــح ــام ــس ــت ــام والـــتـــفـــاهـــم وال ــس ــل ــن واحـــــة ل ــري ــح ــب ــاك: ال ــمـ ــسـ الـ

أمانـــة  مجلـــس  عضـــو  أعـــرب 
العاصمـــة عبدالواحد النكال عن 
فخـــره باعتمـــاد األمـــم المتحدة 
كان  للضميـــر  الدولـــي  لليـــوم 
بمبـــادرة بحرينيـــة انطلقـــت من 
تعالـــى  هللا  بـــإذن  لـــه  المغفـــور 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، 
وأن هذه المبادرة انســـجمت مع 
مـــا امتلكـــه المرحوم مـــن ضمير 
وقيـــم  وأفـــكار  ورؤى  إنســـاني 
واحتـــرام  العـــدل  علـــى  قائمـــة 

الحقوق والحب والسام.
واشـــار إلى أن المبـــادرة “جاءت 
والكرامـــة  للتســـامح  تعزيـــًزا 

اإلنسانية وهو ما تنتهجه مملكة 
البحريـــن بقيـــادة عاهـــل البـــاد 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، مـــن خـــال 
دعمها للجهـــود األممية لتحقيق 

السام المنشود”.
وذكـــر “إن االحتفال بهـــذا اليوم 
الدولـــي للضميـــر يشـــكل فرصة 
المســـاعي  لتوحيـــد  حقيقيـــة 
مجتمعـــات  لتحقيـــق  الدوليـــة 
تنعم باألمن واالستقرار وخالية 
من النزاعـــات، وذلك لما للضمير 
من أدوار إنسانية تنطلق أساًسا 
البعـــد  ذات  القضايـــا  لمواجهـــة 
تكـــون  أن  ويمكـــن  اإلنســـاني. 

جائحـــة كرونا التـــي غزت العالم 
مثاال لتلك القضايا والتي تدّخل 
فيهـــا الضمير اإلنســـاني العالمي 
بشـــكل عـــام. والحمـــد للـــه فلنـــا 

الفخر بمملكة البحرين أن تكون 
مواجهـــة هـــذه الجائحة من قبل 
الحكومـــة الموقـــرة ولـــي العهـــد 
رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة و، بمثابة العمل الحقيقي 
للضمير اإلنســـاني حيث أتاحت 
للجميع مـــن مواطنين ومقيمين 
على حد الســـواء بتلقي الفحص 
والعاج واللقاح مجاًنا. كما نعبر 
عـــن فخرنـــا واعتـــزاز نا بشـــعب 
البحريـــن لما يتحلـــى به من قيم 
التســـامح والتعاطف واالحترام 
ومعنـــى  ينســـجم  وبمـــا  لآلخـــر 

الضمير اإلنساني.

قالت النائب الســـابق جميله الســـماك 
ان المبـــادرة البحرينيـــة الدوليـــة غير 
المســـبوقة والتـــي تبناهـــا المغفور له 
صاحب الســـمو الملكي االمير خليفة 
هللا  طيـــب  خليفـــة  ال  ســـلمان  بـــن 
ثـــراه، واقرتهـــا “اليونســـكو” باعتبـــار 
الخامـــس مـــن ابريـــل يـــوم الضميـــر 
العالمـــي، هـــو إنجـــاز يضـــاف لســـجل 
انجازات البحرين بل هي اضاءه من 
االضـــاءات التي تنير دروب المجتمع 
الدولي تقودها مملكة البحرين راعية 
الســـام نحـــو افاق رحبه من الســـام 

واالندماج والتضامن والتفاهم.
واشـــارت إلى أن هذه المبـــادره التي 
االمـــم  اعضـــاء  جميـــع  بهـــا  رحبـــت 
المتحده و الجميع يسير على هداها 
باالحتفـــال بهـــذا اليـــوم الـــذي اصبح 
تقـــدم  معالـــم  مـــن  ومعلمـــا  نبراســـا 
مملكه البحرين في حقوق االنســـان، 

حيـــث انتهجـــت هـــذا النهـــج بـــرؤى 
ثابتـــه بقيـــادة عاهـــل البـــاد صاحب 
الجالـــه الملـــك حمـــد بن عيســـى ال 
خليفـــة وبخطـــى متقدمـــه ومتابعـــه 
حثيثة من ولي العهد رئيس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي االمير سلمان 
بن حمد ال خليفة وفق استراتيجية 
واضحـــة المعالـــم نحـــو المزيـــد مـــن 
التقـــدم وما زالت البحرين وســـتظل 
تسير بثوابت راسخة وبتكاتف ابناء 
الشـــعب البحرينـــي المخلص لقيادته 
حيـــث جـــاءت التشـــريعات الوطنية 
لتعكـــس احترام الحقـــوق والحريات 
ومـــن أمثلـــة هـــذه التشـــريعات تلـــك 
الـــرأي و العقيـــدة  المتعلقـــة بحريـــة 
و كفالـــة حقـــوق العمالـــة الوطنيـــة و 

األجنبية و تجريم اإلتجار بالبشر”.
وذكـــرت “ان انضمام البحرين للعديد 
مـــن االتفاقيات اإلقليميـــة و الدولية 

لحقـــوق  العربـــي  الميثـــاق  ومنهـــا 
اإلنســـان، واالتفاقية الدولية للقضاء 
على كافة أشـــكال التمييـــز العنصري 
والعهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق 
والحقـــوق   ، والسياســـية  المدنيـــة 
االقتصاديـــة واالجتماعية والثقافية 
واتفاقية القضاء على جميع أشـــكال 
التمييـــز ضد المـــرأة وغيرهـــا الكثير 

ماهـــو اال دليـــل علـــى اســـتراتيجية 
مملكة البحرين النيرة والتي تســـيير 
والتفاهـــم  والســـام  الوئـــام  نحـــو 

والتسامح”.
واضافت “ان تعزيز آليات المشـــاركة 
الســـلطة  خـــال  مـــن  السياســـية 
النـــواب  بغرفتيهـــا  التشـــريعية 
المنظومـــة  واســـتكمال  والشـــورى، 
اســـتقالية  بتأكيـــد  الحقوقيـــة 
المؤسســـة الوطنية لحقوق اإلنســـان 
وإنشـــاء  باريـــس،  لمبـــادئ  وفًقـــا 
بـــوزارة  للتظلمـــات  العامـــة  األمانـــة 
الداخلية ومفوضية حقوق السجناء 
التحقيـــق  ووحـــدة  والمحتجزيـــن، 
الخاصة بالنيابة العامة، واســـتقالية 
وزاره  فـــي  العـــام  المفتـــش  مكتـــب 
الداخليـــه هـــو دليل اخـــر على مضي 
النزاهـــة  نحـــو  البحريـــن  مملكـــة 

والشفافية”.
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قال رئيس مجلـــس أمانة العاصمة 
صالـــح طـــرادة: مـــا أحوجنـــا اليوم 
وفي هذا العالم المتسارع األحداث 
والتغيـــرات إلـــى أن نذّكـــر أنفســـنا 
التعـــاون  إلـــى  الملحـــة  بالحاجـــة 
والتكاتـــف في نشـــر ثقافة الســـام 

والمحبة بين جميع شعوب العالم.
أن  أمـــس:  فـــي تصريـــح  وأضـــاف 
اآلن  نعيشـــه  نحـــن  الـــذي  الوضـــع 
مـــن المعانـــاة مـــن فيـــروس كورونا 
وآثـــاره االقتصاديـــة واالجتماعيـــة 
والصحيـــة هـــو الـــذي يدعونـــا إلـــى 
الولوج إلى أعماق أنفسنا لنستخرج 
منهـــا ما يحثنا على مســـاندة ودعم 
الســـلمي  التعايـــش  مبـــادرات  كل 
المتبـــادل  االحتـــرام  علـــى  المبنـــي 
والتنميـــة  التقـــدم  إلـــى  والتطلـــع 
المســـتدامة والمحافظة على البيئة 

الحديثـــة  التقنيـــات  واســـتغال 
للصالح العام وخير البشرية، مقّدًرا 
الســـمو  صاحـــب  مبـــادرة  ومثًمًنـــا 
الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل 
خليفة رحمـــه هللا لاحتفال باليوم 
ليـــس  ذلـــك  وأن  للضميـــر  الدولـــي 
باألمـــر الغريـــب علـــى قائـــد عظيـــم 
واإلقليـــم  للوطـــن  الكثيـــر  أعطـــى 

والعالم.

قال النائب الســـابق جال المحفوظ 
لصحيفـــة البـــاد إن اليـــوم الدولـــي 
المتميـــزة  المكانـــة  يؤكـــد  للضميـــر 
لمملكة البحرين والتي استطاعت أن 
تحوز مبادرتها التي أطلقها المغفور 
لـــه صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة على 
اجماع منظمة األمم المتحدة لتبني 
هـــذا اليـــوم واعتماده رســـميا ضمن 
أجندة األيام األممية. وذكر بأن هذا 
اليـــوم بدأ ينـــال اهتمامـــا متصاعدا، 
وبخاصة ما يحمله من قيم الســـام 
والتعايش والنبل االنساني، ومشيرا 
الـــى أن اليـــوم الدولـــي للضميـــر هو 
يوم من أجل اشاعة ثقافة التسامح 
واســـتنهاض الهمـــم مـــن أجـــل مزيد 
مـــن العمـــل والتفانـــي والبـــذل فـــي 
سبيل األوطان والشـــعوب وقادتها. 
وأكـــد أن البحرين هـــي نموذج ملهم 
لبقية البلدان في مبادراتها بمختلف 
األصعـــدة، وأبهـــرت العالـــم بقدرتهـــا 
على ادارة الملفات الصعبة، وآخرها 

مـــا جرى مـــع جائحـــة كورونا، حيث 
تميزت ادارتها بالمســـاواة االنسانية 
بيـــن جميـــع مـــن يعيش علـــى تراب 
هذا الوطـــن الغالي، حيـــث لم تفرق 
الدولـــة بيـــن المواطـــن أو المقيم أو 
الزائر، ومنحـــت الجميع حق العاج 
المجانـــي مـــن الفيـــروس، وأتاحـــت 
تلقـــي التطعيـــم بالمجـــان للجميـــع، 
التـــي  المبـــادئ  أن  يؤكـــد  مـــا  وهـــو 
يحملهـــا اليـــوم الدولـــي للضمير هي 
أفعـــال بحرينيـــة يعمـــل عليها فريق 
البحريـــن بقيـــادة ولي العهـــد رئيس 

مجلس الوزراء.

طرادة: األمير خليفة قائد عظيم أعطى الكثير للوطن

المحفوظ: يوم الضمير إلشاعة السالم والنبل اإلنساني

فيصل فوالذ: يقظة الضمير حاجة ملحة في ظل انتشار جائحة كورونا
^
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قال رئيـــس جمعية مدينة عيســـى 
مجـــدي  االســـتهاكية  التعاونيـــة 
النشـــيط إن اليـــوم العالمي للضمير 
األميـــر  ســـمو  مبـــادرة  وفـــق  جـــاء 
آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  الراحـــل  
خليفـــة رحمـــه هللا، وهـــذا يحســـب 
لسموه ولمملكتنا الحبيبة البحرين، 
حيـــث يعّزز من مكانة البحرين بين 

الدول.
وأضاف: أن اليـــوم العالمي للضمير 
هـــو تذكيـــر بتعزيز معانـــي ومبادئ 

التكاتف والتعاون بين الشعوب”.
الواضـــح  النهـــج  أن  واختتـــم: 
لمملكتنا الحبيبة متمثل في اإلخاء 

والتعايـــش والدعـــوة للتضامن في 
إطار مبادرة سموه، من أجل إرساء 
المنطقـــة  فـــي  والمحبـــة  الســـام 

والعالم.

قالت العضو الســـابق بمجلس أمانة 
العاصمـــة مرام الشـــربتي: إن العهد 
الزاهر لعاهل الباد صاحب الجالة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، 
جعـــل مـــن قيم ومبـــادئ التســـامح 
والتعايـــش وثقافة الســـام واألمن 
ركيزة أساســـية تقـــوم عليها جهود 

التنمية الوطنية المستدامة.
األمـــم  اعتمـــاد  إن  وأضافـــت: 
المتحـــدة الخامـــس مـــن أبريل من 
ـــا للضميـــر بناًء  كل عـــام يوًمـــا دوليًّ
على مبادرة أطلقها صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان 
مـــن  يعـــّزز  آل خليفـــة رحمـــه هللا، 
ـــا كما  مكانـــة مملكـــة البحريـــن دوليًّ
يبـــرز الجهـــود الرفيعة والمســـاعي 
المملكـــة  تبذلهـــا  التـــي  الحثيثـــة 
في دعـــم الجهـــود العالميـــة لتعزيز 
السام والتســـامح والتعايش ونبذ 

التعصب واإلرهاب والتطرف.
تـــم  حيـــن  بالقـــول:  وأوضحـــت 
اعتمـــاد اليوم الدولـــي للضمير كان 
الدولـــي  المجتمـــع  تحفيـــز  بهـــدف 
علـــى نشـــر قيـــم الســـام والمحبـــه 

والتعـــاون الذي يســـهم في تحقيق 
عالـــم آمـــن ومســـتقر وعلـــى إقامة 
عاقات سليمة وودية على أساس 
احترام حقوق اإلنســـان والحريات 
األساسية للناس جميًعا دون تمييز 
بســـبب العـــرق أو الجنـــس أو اللغة 
أو الدين. خاتمـــة بالقول، رحم هللا 
األميـــر خليفه بـــن ســـلمان صاحب 
مبادره اليـــوم الدولي للضمير الذي 
هو مناسبة لتحديد األطر والقواعد 
لتفعيـــل وإحيـــاء الضميـــر العالمـــي 
كقيمـــة إنســـانية جامعـــة تدعو إلى 
الســـام والمحبـــة وكل مـــا يحقـــق 

الخير والحق والعدالة والمساواة.

النشيط: تعزيز مكانة البحرين بين الدول

الشربتي: إبراز جهود نبذ اإلرهاب والتطرف
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البحرين ستظل فخورة باإلنجاز الدولي لألمير الراحل
قـــال  النائب الســـابق حمد الدوســـري أن 
إقرار فريق العمـــل التحضيري للمجلس 
التنفيذي لمنظمة األمم المتحدة للتربية 
والعلـــوم والثقافـــة “اليونســـكو” مبـــادرة 
المغفور له سمو األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفـــة، طيـــب هللا ثـــراه، لاحتفـــال 
باليـــوم الدولي للضمير باعتباره وســـيلة 
لتعبئـــة جهـــود المجتمـــع الدولـــي لتعزيز 
الســـام واالندماج والتضامـــن والتفاهم 
مـــن أجل بناء عالم مســـتدام، هي ذكرى 
وإنجـــاز دولـــي للبحريـــن حققـــه األميـــر 
الراحـــل وســـتظل البحريـــن تفخـــر بهذا 
اإلنجاز البعيـــد المدى الذي يحافظ على 

أهمية التعايش وحقوق االنسان.
وأكـــد الدوســـري “تتجلى مبادرة ســـموه 
الســـابقة لألوضـــاع الراهنـــة والتي الزلنا 
نعيش تداعيات جائحة فيروس كورونا 
بعـــد مرور أكثـــر من عام على انتشـــارها 
والتـــي يجـــب التصـــدي لهـــا عـــن طريق 
المجتمـــع الدولـــي بكل طاقاتـــه وخاصًة 

تقديم المساعدة للدول الغير قادرة على 
مواجهة هذه الجائحة”.

واشـــار الـــى أن البحريـــن نجحـــت فـــي 
الدوليـــة  االشـــادات  علـــى  الحصـــول  
مـــن منظمـــة الصحـــة العالميـــة بالتدابير 
واإلجـــراءات االحترازيـــة التـــي حققتها 
صحـــة  علـــى  المحافظـــة  ســـبيل  فـــي 
المواطنيـــن والمقيميـــن، بفضـــل بفضـــل 
توجيهـــات القيـــادة وعلى رأســـها جالة 
عاهل الباد وبدعم ومســـاندة من ســـمو 
ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء الذي 
نجح ســـموه في قيادته المتميزة لفريق 

البحرين.
وأوضـــح أن “اليـــوم الدولـــي للضمير هو 
انجـــاز للبحريـــن حققـــه األميـــر الراحـــل 
نســـتذكر  ســـنبقى  والتـــي  هللا،  رحمـــه 
للبحريـــن  ســـموه  بذلهـــا  التـــي  الجهـــود 
والتـــي كان حريـــص كل الحـــرص علـــى 
االســـتماع الـــى كافة ما ينشـــر ويســـتمع 
إلـــى مقترحاتنـــا وكان قريًبـــا منـــا وكان 

يبادلنـــا حًبـــا بحـــب وعودنا ســـموه دائًما 
طلبـــات  لكافـــة  الـــوزراء  توجيـــه  علـــى 
المواطنين، فشـــعب البحرين لن ينســـى 
هـــذه التضحيـــات والجهـــود التـــي بذلها 

سموه للبحرين والعالم”.
وأضـــاف  أن مبـــادرة األميـــر الراحل هي 
اإلنســـان  تعزيـــز حقـــوق  تدعـــم  جهـــود 
للعالـــم  رســـالة  إيصـــال  علـــى  والعمـــل 
بأهمية التماســـك ونبذ العنف والتطرف 

واإلرهـــاب، وأهمية أن يحظى االنســـان 
فـــي كل دول العالم بكل حقوقه ليعيش 
حيـــاة كريمـــة ملؤهـــا المحبـــة والتآلـــف 

بعيًدا عن أجواء التوتر والحروب.
وأشار إلى أن اليوم العالمي للضمير هي 
فرصـــة لزيـــادة الوعـــي العالمـــي بأهمية 
تكريس هذه المبادئ السمحة واالنطاق 
نحـــو تعزيزهـــا علـــى أرض الواقـــع بمـــا 
المتميـــزة  الصـــورة  ويعكـــس  يحققهـــا 
لهـــذه الدول نحـــو التزامهـــا باالتفاقيات 
الدولية وبأهمية تعزيز وتكريس حقوق 

االنسان.
وبيـــن النائب الســـابق أن مبـــادرة األمير 
الراحل هي صورة متكاملة ومستفيضة 
تنـــم عن حكمـــة ودراية تامـــة باألوضاع 
العالميـــة وبأهمية تحقيـــق هذه المبادرة 
لترسيخ قيم السام والحوار والتضامن 
الدولي بشتى أشـــكاله لتنعم دول العالم 
بالطمأنينيـــة والســـكينة والرخـــاء بعيًدا 

عن أجواء العنف والتطرف.

البالد



قـــال وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة  الشـــيخ ســـلمان 
نموذًجـــا  صنعـــت  البحريـــن  مملكـــة  إن 
برامـــج  وفـــق  الجائحـــة  إلدارة  ناجًحـــا 
تحفيـــز  إلـــى  تهـــدف  واســـتراتيجيات 
االقتصـــاد الوطني، كمـــا أنها حققت أداًء 
متميـــًزا فـــي ظل مـــا تقدمـــه مـــن رعاية 
صحية مجانية شـــملت كافة اآلليات من 
فحـــص وتتبع وعـــاج وتوفيـــر التطعيم 
المضـــاد لفيـــروس كورونا )كوفيـــد19-(، 
حيـــث بلـــغ مجمـــوع جرعـــات التطعيـــم 
المضـــاد لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد19-( 
المقدمة للمواطنيـــن والمقيمين أكثر من 
800 ألـــف جرعـــة حتـــى اآلن، مـــا جعلهـــا 
تنـــال إشـــادة عالمية واســـعة تقديـــًرا لما 
تبذلـــه مـــن جهـــود متواصلـــة لمواجهـــة 

الجائحة وتبعاتها.
ونّوه بأن المملكـــة أعطت األولوية لدعم 
االقتصـــاد الوطني واســـتمرارية القطاع 
الخاص باعتباره أحد القطاعات الحيوية 
المهمـــة الرافدة لاقتصاد الوطني، حيث 
تـــم إطاق حزمة ماليـــة واقتصادية في 
مارس 2020 تجاوزت قيمتها حتى اآلن 
4.5 مليار دينار، أي ما يعادل ثلث الناتج 

المحلي اإلجمالي لمملكة البحرين.
جـــاء ذلـــك خـــال مشـــارك الوزيـــر فـــي 

االجتمـــاع االفتراضي الـــذي عقده البنك 
الدولـــي عـــن االســـتثمار فـــي رأس المال 
فيـــروس  جائحـــة  عصـــر  فـــي  البشـــري 

كورونا )كوفيد19-(.
 وخـــال االجتمـــاع، أكـــد وزيـــر الماليـــة 
واالقتصـــاد الوطنـــي خـــال الكلمـــة التي 
وضعـــت  البحريـــن  مملكـــة  بـــأن  ألقاهـــا 
االســـتثمار فـــي العنصـــر البشـــري هدًفـــا 
وخططهـــا  برامجهـــا  لكافـــة  ا  أساســـيًّ
التنمويـــة، وحرصت علـــى مواجهة كافة 
التحديات التي فرضتها جائحة فيروس 
كورونـــا )كوفيـــد19-( بما يحقـــق التوازن 
بين الصحة العامة للمواطنين والمقيمين 
ودعم االقتصاد، مشيًرا إلى ما تم اتخاذه 
من إجـــراءات احترازيـــة وتدابير وقائية 
الحفـــاظ علـــى  فـــي  أســـهمت  اســـتباقية 

صحة وسامة المواطنين والمقيمين.
وأضاف وزير المالية واالقتصاد الوطني 
أن مـــا حققتـــه مملكـــة البحريـــن خـــال 
الســـنوات القليلة الماضية مـــن تطورات 
كبيـــرة فـــي قطاعـــي الصحـــة والتعليـــم، 
حيـــث احتلـــت المملكـــة المرتبـــة الثانية 
ـــا فـــي مؤشـــر رأس المـــال البشـــري  عربيًّ
2020 الصـــادر عـــن البنـــك الدولي والذي 
يركـــز علـــى قطاعـــي الصحـــة والتعليـــم، 
لألفـــراد  المحتملـــة  اإلنتاجيـــة  ويقيـــس 
ســـن  بلوغهـــم  بعـــد  حديثـــًا  المولوديـــن 

المملكـــة  أحـــرزت  كمـــا  الثامنـــة عشـــرة. 
تحســـًنا فـــي النتيجـــة الكليـــة علـــى مدة 
العشـــر السنوات الماضية. حيث ارتفعت 
0.60 نقطـــة عـــام  نتيجـــة المؤشـــر مـــن 
2010 إلـــى 0.65 نقطـــة فـــي تقييـــم عام 
متوســـط  مـــن  أعلـــى  يعـــد  ممـــا   ،2020
منطقة الشـــرق األوسط وشمال إفريقيا، 
منّوًهـــا بما اكتســـبه مشـــروع رأس المال 
البشري من زخم واعتراف عالمي، حيث 
تتعـــاون أكثـــر مـــن 80 دولـــة ضمـــن هذا 

اإلطار المنسق.
الشـــيح  بيـــن  التعليـــم  بـــدور  وإيماًنـــا   
ســـلمان أن مملكة البحرين حرصت على 
مواصلـــة العمليـــة التعليميـــة خال فترة 
الجائحـــة بتوفيـــر خيـــارات التعلـــم عـــن 
بعـــد ضمـــن منظومـــة تعليميـــة متكاملة 
تضمن اســـتمرارية التعلم وتحافظ على 
جـــودة المخرجـــات التعليمية تحت هذه 

الظروف االستثنائية. 
 وفي سياق متصل، أكد الوزير على دور 

االســـتدامة البيئية في تحقيـــق التعافي 
دمـــج  يتـــم  أن  وأهميـــة  االقتصـــادي، 
مفاهيم البيئة المستدامة ضمن المراحل 
التعليميـــة المبكرة لألفـــراد في المدارس 
واســـتمرارها ضمـــن مناهـــج الجامعـــات 
والكليـــات، ممـــا يمّهـــد إلى التحـــول نحو 

الوظائف الخضراء.
 ونـــّوه الوزير بأن البنية التحتية الرقمية 
الرائـــدة فـــي مملكـــة البحريـــن انعكســـت 
التحـــول  تســـريع  علـــى  الفتـــة  بصـــورة 

الرقمـــي للخدمـــات الماليـــة والقطاعـــات 
االقتصاديـــة خـــال فتـــرة الجائحـــة مما 
الخدمـــات  وكفـــاءة  جـــودة  مـــن  عـــّزز 

المتاحة لألفراد والمؤسسات.
كما دعا االجتماع إلى ضرورة االستمرار 
فـــي التعاون البنـــاء لتطويـــر رأس المال 
البشـــري وتوفير كافة الســـبل الداعمة له 
خصوًصـــا في ظل ما تشـــهده الدول من 
تحديـــات وتداعيـــات فرضتهـــا جائحـــة 

فيروس كورونا )كوفيد19-(.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

التطعيمات تقترب من المليون... و4.5 مليارات دينار للحزمة المالية
وزيـــر الماليـــة: التحـــّول نحـــو الوظائـــف الخضـــراء... واألولويـــة لدعـــم االقتصـــاد الوطنـــي

بن دينة: تطور نشط لالستثمار في سوق الطاقة النظيفة بالبحرين
شــارك المبعوث الخاص لشــؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة  محمد بن مبارك بن دينه في الحوار اإلقليمي 
لتغيــر المنــاخ الــذي عقد في دولة اإلمارات العربية المتحدة الشــقيقة برئاســة ســلطان بن أحمد الجابــر المبعوث الخاص لدولة 
اإلمارات لشــؤون التغير المناخي ومشــاركة جون كيري المبعوث الرئاســي األمريكي لشــؤون تغير المناخ وألوك شــارما رئيس 
الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر األمم المتحدة حول تغير المناخ، باإلضافة إلى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والمعنيين 

بشؤون المناخ من دول مجلس التعاون والشرق األوسط وشمال أفريقيا.

 وخال الجلسة الحوارية أشاد المبعوث 
الخاص لشؤون المناخ بالجهود المتميزة 
التـــي تقوم بهـــا دولـــة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة تجـــاه توحيـــد الـــرؤى الدولية 
لمواجهة تغير المناخ، مشـــيرا إلى أهمية 
مثل هذه اللقـــاءات الحوارية التي تعزز 
التعـــاون اإلقليمـــي والدولـــي مـــن أجـــل 
تســـريع وتيـــرة العمـــل المناخـــي وتمهـــد 
الطريـــق نحو االســـتعداد الدولي األمثل 
لمؤتمـــر الـــدول األطـــراف فـــي اتفاقيـــة 

.)COP26( األمم المتحدة لتغير المناخ

 وأكـــد ضـــرورة بحـــث الجـــدوى الماليـــة 
للمشـــاريع مـــع القطـــاع المالي، وإشـــراك 
مؤسســـة النقـــد الدولـــي والبنـــك الدولي 
والمصـــارف المركزيـــة فـــي اإلجـــراءات 

التمويليـــة لمشـــاريع المنـــاخ منوهـــا إلى 
لبنـــاء  المتقدمـــة  الـــدول  دعـــم  أهميـــة 
القـــدرات ونقـــل التكنولوجيـــا مـــن أجـــل 
المضـــي قدما نحو بيئـــة مناخية مائمة، 
المؤسســـي  االســـتثمار  أن  إلـــى  مشـــيرا 
بمملكـــة  النظيفـــة  الطاقـــة  ســـوق  فـــي 
البحريـــن فـــي تطـــور مســـتمر علـــى رغم 
المســـاحة الجغرافية المحـــدودة لمملكة 
البحريـــن، حيـــث لعبـــت رؤيـــة البحريـــن 
االقتصادية 2030 دورا كبيرا في توجيه 
االســـتثمارات لتقنيـــات الطاقـــة النظيفة 

التـــي تقلل من انبعاثـــات الكربون وتحد 
مـــن التلـــوث وتعـــزز العمـــل علـــى توفير 

مصادر الطاقة المستدامة.
 ودعـــا  بـــن دينـــه، الـــدول األطـــراف في 
اتفاقيـــة األمم المتحدة اإلطارية بشـــأن 
تغيـــر المنـــاخ، إلى المشـــاركة في ورشـــة 
العمل التي ســـتحتضنها مملكة البحرين 
لمناقشة التقنية الخضراء والطريق إلى 

غاســـكو وتحديات اتفاق باريس وذلك 
بالتعاون مع المملكة البريطانية المتحدة 
وبمشاركة الواليات المتحدة االمريكية، 
معربا في الوقت ذاته عن ترحيب مملكة 
البحريـــن بتبـــادل المعلومـــات والخبرات 
مع مختلـــف الدول في مجـــال التقنيات 
المؤسسية الحديثة التي تهدف للحفاظ 
علـــى البيئـــة والتخفيـــف مـــن آثـــار تغير 

المناخ والنهوض بالطاقة المستدامة.
 وتطرقت الجلسة الحوارية إلى العديد 
من الموضوعات المعنية بتسريع اعتماد 
حلـــول الطاقـــة المتجددة، واستكشـــاف 
الجديـــدة  الطاقـــة  مصـــادر  إمكانيـــات 
الخالية من الكربـــون، مثل الهيدروجين 
األخضر واألزرق، وزيـــادة تأثير تقنيات 
التخفيـــف مـــن آثـــار تغيـــر المنـــاخ، بمـــا 
فـــي ذلك التقـــاط الكربون واســـتخدامه 
انبعاثـــات  كثافـــة  وتقليـــل  وتخزينـــه، 
الكربـــون مـــن الوقـــود الهيدروكربونـــي 
الـــذي يســـتمر اعتماد العالـــم عليه خال 
التحـــول فـــي مصـــادر الطاقـــة، إضافـــة 
إلى ســـبل التكّيـــف مع آثار تغيـــر المناخ 
المتســـارعة التي تهّم دول المنطقة على 
نحو خاص، مثل األمن الغذائي والمائي، 
وتخفيـــف حدة التصحـــر والحفاظ على 

البيئة.

المنامة - بنا

بحث الجدوى 
المالية للمشاريع 

مع القطاع المالي

واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  أشـــاد 
الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفة 
والشـــراكة  بالتعـــاون  خليفـــة  آل 
الفاعلـــة بيـــن الســـلطتين التنفيذيـــة 
والتشـــريعية ومـــا أســـفر عنهـــا مـــن 
نتائـــج مثمـــرة، منوهًا بدور الســـلطة 
المســـيرة  تعزيـــز  فـــي  التشـــريعية 

عاهـــل  بقيـــادة  الشـــاملة  التنمويـــة 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة. 
جـــاء ذلـــك لدى لقائـــه اليوم رئيســـة 
مجلـــس النواب فوزيـــة زينل، حيث 
النـــواب،  مجلـــس  برئيســـة  رحـــب 
مؤكدًا أهمية مواصلة تعزيز التعاون 

والشـــراكة مـــع الســـلطة التشـــريعية 
ومواصلـــة البنـــاء علـــى مـــا تحقـــق 
مـــن منجـــزات ومكتســـبات للوطـــن 
التطلعـــات  يلبـــي  بمـــا  والمواطـــن 

واألهداف المنشودة. 
كما تم فـــي االجتماع مناقشـــة عدد 
االهتمـــام  ذات  الموضوعـــات  مـــن 

التعـــاون  تعزيـــز  وســـبل  المشـــترك 
المشترك مع مجلس النواب.

مـــن جانبها، أعربت زينل عن خالص 
الماليـــة  لوزيـــر  وتقديرهـــا  شـــكرها 
واالقتصـــاد الوطنـــي على مـــا يبديه 
مـــن حرص مســـتمر لتعزيـــز التعاون 

المشترك مع السلطة التشريعية.

ــة” ــي ــع ــري ــش ــت ــع “ال ــ ــة م ــ ــراك ــ ــش ــ ــة: تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون وال ــيـ ــالـ ــمـ ــر الـ ــ ــ وزي

المنامة -  يئة الطاقة المستدامة

اســـتقبل رئيـــس هيئة الطاقة المســـتدامة 
عبدالحســـين بـــن علي ميـــرزا  بمكتبه في 
مرفأ البحرين المالي وفد رفيع المســـتوى 
برئاسة الرئيس التنفيذي لشركة “البحرين 
األولى” للعقارات عمـــر التميمي ، ويرافقه 
الرئيـــس التنفيـــذي ومالـــك مصنع ســـوالر 
فـــي  الشمســـية  لأللـــواح  أول مصنـــع  ون 
مملكة البحرين  رامي خليفة ، ومدير عام 
مصنـــع ســـوالر ون  محمد حمـــدان وبعض 

المسؤولين من كا الطرفين. 
وفـــي بدايـــة اللقـــاء رحـــب ميـــرزا بالوفد 
مثمنًا اإلســـهامات والجهود الهامة لشركة 
“البحريـــن األولـــى” للعقـــارات فـــي تطوير 

البحريـــن  مملكـــة  فـــي  العقـــاري  القطـــاع 
وتشـــجيع االســـتثمارات فيـــه، بما يســـهم 
في تحقيق األهـــداف والرؤى االقتصادية 
الرشـــيدة  القيـــادة  الموضوعـــة مـــن قبـــل 

لتنويع الركائز االقتصادية للمملكة. 
كما انتهز ميرزا الفرصة لإلشـــادة بالشوط 
ون  ســـوالر  مصنـــع  قطعـــه  الـــذي  الكبيـــر 
وبالـــدور الهـــام الـــذي لعبـــه المصنـــع منـــذ 
تأسيسه وافتتاحه في يناير 2017، لتلبية 
واالهتمـــام  المحليـــة  الســـوق  متطلبـــات 
البحرينيـــة  الكـــوادر  وتدريـــب  بتوظيـــف 
منذ ذلك الحين، في جهود ســـباقة ورائدة 
حرصـــت مـــن خالهـــا إدارة المصنـــع على 
اتساق خططها اإلستراتيجية والتشغيلية 

مع مختلـــف البرامـــج والخطـــط التنموية 
فـــي مملكـــة البحريـــن، وعلى زيادة نســـبة 
الصناعات ذات العاقة بالطاقة المتجددة 
فـــي مجمـــل الصناعات التـــي تفخر مملكة 
البحريـــن بتوفيرهـــا وتدعـــم مـــن خالهـــا 
جهود جذب االســـتثمارات للملكة وجعلها 
بيئـــة حاضنة ألهـــم وكبرى المشـــاريع في 

المنطقة. 
وخال اللقاء  اطلع ميرزا على مستجدات 
التوجهات والتوســـع االســـتثماري لشـــركة 
“البحرين األولى” للعقارات، وهي مشروع 
تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على مباني 
المســـتودعات التي قامت الشـــركة ببنائها 
فـــي منطقة البحريـــن العالمية لاســـتثمار 

 Bahrain International Investment  –
Park فـــي منطقـــة الحـــد الصناعية، وذلك 
إلتاحـــة الفرصة للعماء المســـتأجرين من 
االســـتفادة من الطاقة الشمســـية النظيفة 
لتوفير الكهرباء بتعرفة تنافسية تقل عن 

التعرفـــة الحكوميـــة للكهربـــاء، باإلضافـــة 
الـــى خفـــض البصمـــة الكربونيـــة للعمليات 
التشغيلية للعماء وللمشروع بشكل عام.

ولتنفيذ المشـــروع قامت الشركة بالتعاقد 
مـــع مصنـــع ســـوالر ون لتنفيـــذ المشـــروع 

والتركيـــب  )الهندســـة   EPC الــــ  بنظـــام 
واإلنشـــاء( وباستثمار من شركة “البحرين 
األولـــى” لتفعيـــل دور الشـــركة فـــي دعـــم 
االســـتثمار  لتشـــجيع  الوطنيـــة  الجهـــود 
فـــي الطاقـــة المتجـــددة وخفـــض البصمة 
الكربونيـــة للمشـــاريع الكبـــرى والمنشـــآت 
للطاقـــة  الوطنيـــة  األهـــداف  وتحقيـــق 
نظـــام  أن  بالذكـــر  والجديـــر  المتجـــددة، 
الطاقـــة الشمســـية الـــذي تم تركيبـــه على 
المستودعات يعمل بألواح شمسية محلية 
الصنـــع والتركيـــب من قبل مصنع ســـوالر 
ون، وهو أحد المشاريع الداعمة للشركات 

والسوق المحلية في مملكة البحرين.

األولــــــــى” و“الــــبــــحــــريــــن  ون”  “ســـــــــوالر  ــات  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ وإسـ بــــــــدور  أشــــــــاد 

ميرزا يطلع على مشروعات دمــج الطاقــة الشمسيــة
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اكتشاف “ساللة مزدوجة” لكورونا.. وتحذير من خطورتها
اكتشــف مختبــر أميركــي ســالة جديــدة مــن 
واليــة  خليــج  منطقــة  فــي  كورونــا  فيــروس 
كاليفورنيــا جنــوب غربــي الواليــات المتحــدة، 

أطلق عليها السالة المزدوجة.
إنــه  للفيروســات:  ســتانفورد  مختبــر  وقــال 
الجديــدة  الســالة  مــن  واحــدة  حالــة  رصــد 
إلــى  مشــيرا  الجينــي،  التسلســل  خــال  مــن 
أن منشــأها الهنــد. وأضــاف أن يشــتبه فــي 7 
حــاالت أخــرى على األقل. واعتبــر المختبر أن 
الســالة الجديــدة تتحــور بطريقــة مزدوجــة، 
ألنهــا تحتــوي علــى طفرتيــن مــن الفيــروس، 

تساعدانه على االلتصاق بالخايا.
ويقــول مديــر المختبــر، بن بينســكي “إذا كنت 
فــي مصعــد مع شــخص مصاب بهذه الســالة، 
وفقــا  لــك”،  العــدوى  ينقــل  أن  المرجــح  فمــن 

لشبكة “فوكس نيوز” األميركية.
مــن جانبــه، وصــف أســتاذ األمــراض المعديــة 
فــي جامعــة كاليفورنيــا، بيتــر تشــين، الســالة 

الجديدة بأنها أقل تسامحا.
وقال: إن هذه الســالة يمكن أن تكون معدية 

بصــورة أكثر من الســالة األصــل التي ضربت 
واليــة فــي الهنــد بنحــو 20 %. وأضــاف أنــه 
مــن المنطقــي أن تكون الســالة الجديدة أكثر 
قابليــة لانتشــار، نظــرا لوجود طفرتيــن فيها، 

تعمــان في مجال ربط مســتقبات الفيروس 
بخايــا. واعتبر أنه من الســابق ألوانه الحســم 
بشــأن مســألة مقاومــة هــذه الســالة للقاحات 

الموجودة حاليا.

الــذي  الحجــر  حــّدة  األلمــان  كســر 
احتــواء  تدابيــر  عليهــم ضمــن  ُفــرض 
حيوانــات  باقتنــاء  كورونــا  جائحــة 
أليفــة تؤنســهم فــي عزلتهــم، إذ لوحظ 
عــدًدا  تشــهد  الحيوانــات  ماجــئ  أن 
كبيــًرا من طلبــات التبني، فيمــا ال تعير 
العائات اهتماًمــا أحياًنا بأصل الجراء 

والقطط.
وال يــزال األلمان محرومين منذ أشــهر 
مــن الذهــاب إلــى المطاعــم والنــوادي 
الرياضيــة، وحتــى وقــت قريــب كانت 
مــن  ولكــن  مقفلــة،  الصغيــرة  المتاجــر 
المســموح لهم في المقابل أن يتجولوا 
قيــود  أي  دون  مــن  لهــم،  يحلــو  كمــا 

مرتبطة بالوباء.
وارتفــع عدد الــكاب المباعة في الباد 
“بشــكل كبيــر” بنســبة 20 % فــي العام 
2020، وفًقــا لجمعية الــكاب األلمانية 

“دويتشه هونديفيزن”.

األلمان يقبلون على 
تبني الحيوانات في 

ظل الحجر

تمكنــت الجمــارك البلجيكية مــن مصادرة أكثر 
من 27 طًنا من الكوكايين في ميناء أنتويرب، 
بفضــل التحقيــق فــي شــأن شــبكة االتصــاالت 
المشفرة “سكاي إي سي سي” التي تستخدمها 
النيابــة  أعلنــت  مــا  جماعــات إجراميــة، وفــق 

العامة أمس اإلثنين.
مــن  الكميــة  لهــذه  الســوقية  القيمــة  وتبلــغ 
مــا  علــى  دوالر،  مليــار   1,629 المخــدرات 
فــي  أنتويــرب  فــي  العامــة  النيابــة  أوضحــت 
بيان. وأضافت أن أهم عملية ضبط تمت ليلة 

الجمعة إلى السبت وصودر خالها 11 طًنا من 
الكوكايين في حاوية.

وأشــار البيــان إلــى أن دوائــر الجمــارك ضبطت 
االثنيــن  األيــام  فــي  أنتويــرب  مينــاء  فــي 
الشــرطة  مــع  بالتعــاون  األخيــرة،  واألربعيــن 
أنتويــرب والنيابــة  فــي  الفيدراليــة  القضائيــة 
العامة الفيدرالية والنيابة العامة في أنتويرب، 
مــا مجموعــه 27,64 طًنــا مــن الكوكاييــن، قــد 
تكــون علــى صلــة مباشــرة بقضيــة “ســكاي اي 

سي سي”.

الجمارك البلجيكية تضبط 27 طًنا من الكوكايين

بائع كتب ينتظر العماء في كشكه في كولكاتا 
)أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

تحــاول إدارة البريــد فــي كنــدا التخفيف مــن الكآبة 
التــي تتســبب بهــا الجائحــة وزرع القليل مــن الفرح 
في نفوس الناس عبر تحويل شاحناتها المخصصة 
للتوصيــل إلــى مركبات ملّونة، لها علــى النفوس أثر 

مهدئ لألعصاب. 
ويتولــى أســطول يضــم 37 مركبــة متعــددة األلوان 
توصيل الرســائل والطرود ومعها البهجة إلى سكان 

28 مدينة في كل أنحاء الباد منذ بضعة أشهر.

وزينت كل مركبة من هذا األســطول بشــمس كبيرة 
بــاألزرق  التقليديــة،  كنــدا  بريــد  لشــاحنة  وصــورة 
واألبيــض واألحمــر فــوق قــوس قــزح، إضافــة إلــى 
بأحــرف  وباإلنجليزيــة  بالفرنســية  “شــكًرا”  عبــارة 
كبيرة. وقال مصمم هذه الحّلة الجديدة للشاحنات 
أنــدرو لويــس “حاولــت أن أجــد مــا ســيكون ممتًعــا 
ومبهًجــا ومــا الــذي يؤثــر إيجابًيــا علــى النــاس” بعد 

شهور طويلة من الحجر بسبب الوباء.

شاحنات بريدية ملونة للتخفيف من كآبة الوباء في كندا

 وسرعان ما نشر سعاة البريد السعداء بشاحناتهم صوراً لها على “إنستغرام”.

أطلقــت امــرأة أميركيــة النــار علــى عاملين فــي أحد مطاعــم برغر 
كينــغ للوجبــات الســريعة، وذلــك بعــد أن طــال انتظارهــا، علــى مــا 

يبدو، من أجل الحصول على طلبها.

وأظهــرت لقطــات مأخوذة 
المراقبــة  كاميــرات  مــن 
فــي مــكان الحــادث، المرأة 
تبــدو غاضبــة، قبــل  وهــي 
الســيارة  مــن  تترجــل  أن 
وتطلق النــار على العاملين 
وفــق  المتجــر،  شــباك  مــن 
مــا ذكــرت صحيفــة “ديلــي 
أمــس  البريطانيــة،  ميــل” 

االثنين.
ووقعــت الحادثــة في أحد 

للوجبــات  كينــغ  برغــر  مطاعــم 
ممفيــس  مدينــة  فــي  الســريعة 
بواليــة تينيســي، ولــم يصــب أي 
مــن العامليــن في المطعــم بأذى، 
البــاب  وتمكنــوا مــن الفــرار مــن 

الخلفي للمحل.
ونشــرت الشــرطة على فيسبوك 
تفاصيل بشــأن الحادث، وذكرت 
أنهــا ال تــزال تطارد مطلقــة النار، 
التي أقلتها ســيارة رمادية اللون 

لــم  أنهــا  إال  رجــل،  يقودهــا  كان 
تتمكن من اعتقال أي أحد حتى 

اآلن.
وأبلغ العمال في المتجر الشرطة 
بالغضــب  شــعرت  الزبونــة  أن 
بســبب طــول وقــت االنتظار من 
أجــل الحصول على طلبها، األمر 
الذي استفزها -على ما يبدو- ثم 
نزلــت من مقعــد الراكب األمامي 
مــن  واقتربــت  الســيارة  فــي 

النافذة وأشهرت مسدسها.

تأخروا في تجهيز طلبها للطعام.. فأطلقت النار عليهم

ال يــزال موقــع التواصــل األكبــر 
يعمــل  “فيســبوك”،  العالــم،  فــي 
على تدارك أكبر تســريب بيانات 
تســريب  بعــد  تاريخــه،  فــي 
بيانــات شــخصية لـــ 533 مليــون 

مستخدم.
“نيويــورك  صحيفــة  وقالــت   

بوســت” األميركيــة، إن مــن بيــن المعلومــات التــي جرى تســربيها، رقــم هاتف مارك 
زوكربيــرغ، الرئيــس التنفيــذي ألكبــر شــبكة تواصــل اجتماعــي فــي العالــم، وكذلك 
موقعه الجغرافي وتفاصيل زواجه وتاريخ مياده وحســابه على فيســبوك، مؤكدة 
أن رقــم هاتفــه أصبــح متاًحــا علــى اإلنترنــت. وقــال الخبيــر األمنــي، ديــف ووكــر، 
إن “مــارك زوكربيــرغ، وكذلــك المؤســس المشــارك لشــركة فيســبوك، كريــس هيــوز، 
وداســتن موســكوفيتز، كانوا من بين األشخاص الذين تم اختراقهم ونشر بياناتهم 

ا”. الشخصية”. ورفض فيسبوك البيانات المسربة، ووصفها بـ”القديمة جدًّ

تسريب بيانات حساسة عن مؤسس “فيسبوك”

الساللة الجديدة تتحور بطريقة مزدوجة
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األربعاء 21 ابريل
مجلس محافظة المحرق – 
السيد سلمان بن عيسى بن 

هندي المناعي
شواغل أهل المحرق.. الهوية والفرجان والتمدد

االثنين 19 ابريل

مجلس عائلة البحارنة
التعايش والتسامح

االثنين 26 ابريل

مجلس أبناء الوجيه المرحوم 
يوسف بن عبدالوهاب الحواج

قضايا تعليمية وأكاديمية

ترقبوا موضوعات شيقة 
أيضا مع مجالس أخرى
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